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प्रस्ताविा :इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योर् हा भारतामध्ये झपाटयािे नवकनसत होणाऱ्या उद्योर् क्षेत्रांपैकी एक उद्योर्
क्षेत्र आहे. नवशेषत: मानहती तंत्रज्ञाि, ग्राहकोपयोर्ी इलेक्ट्ररानिक्ट्स साधिे आनण दू रसंचार या क्षेत्रातील
वाढ ही इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राच्या वाढीस चालिा दे णारी ठरली आहे. या उद्योर्ाची सि 2010 पासूि ते
2015 पयंत CAGR (Compounded Annual Growth Rate) मध्ये 9.8% याप्रमाणे वृध्दी झाली आहे.
ही वृध्दी सि 2015 पयंत 9420.00 कोटी अमेनरकि डॉलर इतकी असेल आनण सि 2020 पयंत ती
40,000.00 कोटी अमेनरकि डॉलर पयंत र्जाईल. महाराष्ट्राकनरता याचा पूरेपूर वापर करूि घेण्यासाठी
तातडीिे उपाययोर्जिा करण्याची र्रर्ज आहे.
सद्य:स्स्ितीत दे शामध्ये इलेक्ट्ररानिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् (ESDM) म्हणर्जेच
इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांच्या मार्णीची पूतगता करण्यासाठी केल्या र्जाणाऱ्या आयातीचा वाटा 65% इतका
आहे. आयातीवर असणारे इतक्ट्या मोठया प्रमाणातील परावलंनबत्व ही चचतेची बाब असूि हे नचत्र ि
बदलल्यास इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांचा आयात खचग हा लवकरच पेरोनलयम उत्पादिांच्या आयात
खचाला मार्े टाकेल.

आयातीवर असणारे अवलंनबत्व कमी करणे आनण इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योर्ात

दडलेल्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्याच्या उद्देशािे भारत सरकारिे या क्षेत्रास चालिा दे ण्यासाठी पुढाकार
घेऊि प्रयत्ि सुरु केले आहेत.

यासाठी भारत सरकारिे सि 2016-17 पयंत इलेक्ट्ररानिक्ट्स

उत्पादिांच्या आयातीचे प्रमाण सध्याच्या 65 टक्ट्क्ट्यांवरुि 50 टक्ट्के एवढे कमी करण्याचे लक्ष्य निधारीत
केले आहे. दे शांतर्गत होणाऱ्या उत्पादिाच्या या वाढीमुळे या क्षेत्रात 1500 कोटी अमेनरकि डॉलसग इतकी
अनधकची र्ुंतवणूक होणे अंदानर्जत आहे. याबरोबरच सुमारे 27.8 दशलक्ष इतका रोर्जर्ार (र्जो सध्या 2
दशलक्ष आहे) निमाण होईल. तसेच इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राचा दे शाच्या GDP मधील वाटा 10% इतका
होईल. र्जे सध्याच्या 4% च्या दु प्पटीपेक्षा र्जास्त असेल.
मार्णी व पुरवठयातील या मोठया दरीमुळे र्जर्ातील इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिकते भारतामध्ये
उत्पादि करण्यासाठी कारखािे स्िानपत करणेबाबत स्वारस्य दाखनवत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातही
इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रासाठी नवशेष धोरण आखण्याची आवश्यकता निमाण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात
उद्योर्ांसाठी असणारे पोषक वातावरण, उत्पादिासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य, मानहती तंत्रज्ञाि
उद्योर्ासाठी अिुकूल स्स्िती आनण उपलब्ध असणारे कुशल मिुष्ट्यबळ या बाबी पाहता इलेक्ट्ररानिक्ट्स
क्षेत्रातूि लाभ प्राप्त करण्यासाठी राज्यास नवशेष संधी आहे.
या पार्श्गभम
ू ीवर राज्यात िवीि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरणाचा मसुदा तयार करण्याबाबत नवनवध
औद्योनर्क संघटिा तसेच उद्योर् प्रनतनिधी व क्षेत्रीय अनधकारी यांचेकडू ि अनभप्राय मार्नवण्यात आले
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आहेत. त्याप्रमाणे उद्योर् संघटिा, उद्योर् प्रनतनिधी/ उद्योर्जक, लोकप्रनतनिधी यांचेबरोबर बैठका
आयोनर्जत करुि उद्योर् घटकांिा येणाऱ्या अडीअडचणी व शासिाकडू ि त्यांच्या असणाऱ्या अपेक्षा
र्जाणूि घेण्यात आल्या त्यािुसार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरणाचा सवगसमावेशक मसुदा प्रिमच तयार
करण्यात आला होता. सदर धोरणास मान्यता दे ण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती.
शासि निणगय :इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राच्या नवकासासाठी व या उद्योर्ांिा अिुकूल ठरेल असे राज्याचे इलेक्ट्ररानिक्ट्स
उत्पादिासाठी स्वतंत्र धोरण आखणे आवश्यक असल्यािे, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 आनण
त्याअंतर्गत FAB प्रकल्पांकनरता प्रोत्साहिे या शासि निणगयान्वये र्जाहीर करण्यात येत आहे. सदर
धोरणाची प्रत (पनरनशष्ट्ट-2 / 2अ तसेच पनरनशष्ट्ट-3) या शासि निणगयासोबत संलग्ि असूि, त्यातील
खालील बाबींिा नववनक्षतपणे या शासि निणगयान्वये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 ची उनद्दष्ट्टे व लक्षांक :2.1 महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 ची उनद्दष्ट्टे
1) र्ुंतवणूकदारांिा र्ुंतवणूक करण्याकनरता अिुकूल वातावरण निमाण करूि राज्यात, इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
वस्तूंचे उत्पादि करण्यास चालिा दे णे.
2) राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्राची रचिा व अनभयांनत्रकी यामध्ये िविवीि बदल करूि राज्यात
संशोधि व नवकास प्रणाली निमाण करूि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्राचा शार्श्त नवकास करण्यास सक्रीयपणे
सहाय्य करणे.
3) इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् या क्षेत्राशी संबंनधत कौशल्यवृध्दी व प्रनशक्षण
कायगक्रम हाती घेणे.
4) राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योर् घटक स्िापि करण्यासाठी एक नखडकी योर्जिा सुरू करणे
व संदभात क्षमतानधस्ष्ट्ठत (Potential) र्ुंतवणूकदारांिा सामिा करावा लार्णाऱ्या समस्यांचे सवगतोपरी
निराकरण करुि त्यांिा र्जमीि, ऊर्जा, पाणी इत्यादींसारख्या आवश्यक पायाभूत सेवा-सुनवधा
उपलब्ध करूि दे णे.
5) इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् क्षेत्राकनरता कुशल मिुष्ट्यबळाची उपलब्धता
वाढनवण्यासाठी या क्षेत्राशी निर्डीत असलेल्या औद्योनर्क नहतसंबंनधतांच्या सनक्रय सहयोर्ािे या
क्षेत्रात प्रभावी पावले उचलण्यासाठी पुढाकार घेणे.
6) इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् व िरिो इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रातील संशोधि व
नवकासासाठी अनधकानधक निधी उपलब्ध करूि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर्
क्षेत्रात बौस्ध्दक मालमत्ता निर्ममतीस चालिा दे णे.
7) इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् क्षेत्रातील नवनिर्मदष्ट्ट र्रर्जा भार्नवण्याकनरता
शासिांतर्गत नवशेष शासि व्यवस्िा निमाण करणे.
8) केंद्र शासिाच्या व राज्य शासिाच्या निदे शािुसार शास्त्रोक्ट्त पद्धतीचा वापर करुि या उद्योर्ामुळे
निमाण होणा-या इ-कचऱ्याची

नवल्हेवाट व व्यवस्िापि करण्यासाठी अत्युत्तम पध्दती (Best

Practices) अंर्ीकृत करण्यास र्ती दे णे.
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2.2

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण 2016 चे लक्ष्यांक :
महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरणाचे लक्ष पुढील ५ वषापयंत र्ाठण्यासाठी खालील लक्ष्य निनित

करण्यात आले आहे.
अ) 2020 पयंत 300 कोटी डॉलसग इतक्ट्या र्ुंतवणुकीसह 1200 कोटी डॉलसग इतक्ट्या उलाढालीचे
लक्ष्य ठे वूि र्जार्नतक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर्ाकनरता सवगमान्य
हब (HUB) म्हणूि महाराष्ट्राची ओळख निमाण करणे व या क्षेत्रात 1 लाख अनतनरक्ट्त रोर्जर्ार
निमाण करणे.
ब) 2020 पयंत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् क्षेत्रातील आयातीतील पयाय 200
कोटी डॉलसग पयंत वाढनवणे.
3.

धोरणाची व्याप्ती :या धोरणा अंतर्गत दे ण्यात येणारी प्रोत्साहिे/फायदे राज्यातील सवग भार्ातील उद्योर्ांिा दे य

असतील. सामुनहक प्रोत्साहि योर्जिा - 2013 अंतर्गत प्रोत्साहिे दे य करण्याकरीता निनित करण्यात
आलेली वर्गवारी या धोरणा करीता पण अवलंबण्यात येईल. केंद्र शासिाच्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स आनण
मानहती तंत्रज्ञाि नवभार्ाच्या Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) अंतर्गत
प्रोत्साहिे ज्या घटकांिा मंर्जूर केली असतील त्यांिा या प्रस्तुत योर्जिेअंतर्गत प्रोत्साहिे अिुज्ञय
े राहतील
तसेच ज्या घटकांिा M-SIPS अंतर्गत यापूवी प्रोत्साहिे मंर्जूर केली असतील त्यांिा उवगनरत
कालावधीसाठी प्रोत्साहिे अिुज्ञय
े राहतील.
ज्या घटकांिा M-SIPS अंतर्गत प्रोत्साहिे केंद्र शासिाकडू ि मंर्जूर झाली िसतील अशा
घटकांिा राज्याचे नवद्यमाि औद्योनर्क धोरण-2013 अंतर्गत नियनमत प्रोत्साहिे अिुज्ञय
े राहतील.
4.

महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रॉनिक धोरणाचे उनद्दष्ट्ट व त्याअिुषंनर्क लक्ष्य र्ाठण्यासाठी पुढील कायगतंत्र

(Strategies) आखण्यास व इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् क्षेत्राकनरता खालील
माध्यमातूि र्जार्नतक स्तरावर स्पधा करण्यास सक्षम बिनवण्यासाठी वातावरण निमीती करण्यास आनण
त्यासाठी आर्मिक (Fiscal) आनण अन्य सवलतीं दे ण्यास शासि याव्दारे मान्यता दे त आहे.
4.1

प्रोत्साहिे
1) आर्मिक प्रोत्साहि दे णे,
2) नलनियम आयि बरटरी, एल.इ.डी. इत्यादी सारख्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याकनरता
सुनवधा निमाण करुि देणे.
3) कर प्रणालीमध्ये सुसूत्रीकरण करूि उद्योर्ानभमुख स्स्िर करप्रणाली प्रस्िानपत
करणे.
4) तंत्रज्ञािाचे हस्तांतरण, संशोधि व नवकास आनण बौस्ध्दक मालमत्ता हक्ट्क निमीती
यास प्रोत्साहि दे णे.
5) पुरवठादार आनण नवक्रेते आनण यांच्यातील संपकग व्यवस्िा नवकनसत करणाऱ्या
औद्योनर्क संस्िा/ संघटिांिा प्रोत्साहि दे ण्यात येईल.
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6) आठवडाभर चोवीस तास (24X7) अंखडीतपणे वीर्ज उपलब्ध करूि दे ण्यात येईल.
7) इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् क्षेत्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक्ट्स नवकास निधी
निमाण करण्यात येईल.
4.2 यानशवाय खालील बाबींिा सोबतच्या धोरणात िमूद केल्याप्रमाणे नवनवनक्षतपणे मान्यता दे ण्यात
येत आहे.
अ)

मिुष्ट्यबळ नवकास

ब)

उबवणी केंद्र (इन्क्ट्युबेशि सेंटसग / उत्पादि केंद्र )

क)

ई-कचरा व्यवस्िापि

4.3 शासिाकडू ि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्राला दे ण्यात येणारे महत्व स्प्ष्ट्ट करणाऱ्या राज्य शासिाच्या
प्रोत्साहक योर्जिांिा प्रनसध्दी दे ण्यासाठी व

त्याव्दारे राज्यात या क्षेत्रातील र्ुंतवणूकीस

आकर्मषत करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योर्ांचे यिोनचत प्रनतनिधीत्व असलेली मा. मंत्री
(उद्योर्) यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सनमती र्ठीत करण्यास शासि याव्दारे मान्यता दे त
आहे. या सनमतीतील अशासकीय सदस्यांच्या बाबत यिावकाश स्वतंत्रपणे शासि आदे श
निर्गनमत केला र्जाईल.
1

मा. मंत्री (उद्योर्)

अध्यक्ष

2

अपर मुख्य सनचव (नवत्त)

सदस्य

3

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सनचव

सदस्य

4

प्रधाि सनचव (उद्योर्),

सदस्य

5

प्रधाि सनचव (ऊर्जा ),

सदस्य

6

प्रधाि सनचव, िर्र नवकास नवभार् (िनव-1)

सदस्य

7

प्रधाि सनचव, मानहती तंत्रज्ञाि

सदस्य

8

नवकास आयुक्ट्त्ा (उद्योर्), उद्योर् संचालिालय

सदस्य

9

उप सनचव (उद्योर्) उ.ऊ.व का.नव

सदस्य सनचव

5.
अ)

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रातील र्ुंतवणूकदारांसाठी पुढीलप्रमाणे प्रोत्साहिे देय राहतील :पात्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा आर्मिक प्रोत्साहिे सामुनहक

प्रोत्साहि योर्जिेचे लेखा नशषा अंतर्गत दे य होतील राज्यातील सवग क्षेत्रातील पात्र सुक्ष्म, लघु,
मध्यम व मोठ्या उत्पादक औद्योनर्क उपक्रमांिा पुढील पनर. 6.(i) ते पनर. 6.(iii) मध्ये िमूद
केल्याप्रमाणे एकनत्रत सवलती (Basket of incentives) अिुज्ञय
े असतील.

या एकनत्रत

सवलतींची एकूण मयादा स्स्िर भांडवली र्ुंतवणुकीच्या 100 टक्ट्के चकवा 10 वषाच्या पात्रता
कालावधीएवढी असेल. पनरच्छे द 6.(iv) ते 6.(vi)अंतर्गत िमूद प्रोत्साहिे एकनत्रत सवलती नशवाय
अनधकची असतील.
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ब)

नकमाि रु.250.00 कोटींइतकी स्स्िर भांडवली र्ुंतवणूक असलेल्या चकवा नकमाि 500

व्यक्ट्तींिा रोर्जर्ार नमळवूि दे णाऱ्या अ, आनण ब प्रवर्ग क्षेत्रामधील आनण रु.100.00 कोटीइतकी
नकमाि स्स्िर भांडवली र्ुंतवणूक असलेल्या चकवा 250 व्यक्ट्तींिा रोर्जर्ार नमळवूि दे णाऱ्या
राज्यातील इतर क्षेत्रांमधील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा नवशाल प्रकल्प
(मेर्ा प्रोर्जेक्ट्ट) दर्जा दे ण्यात येईल. या नवशाल प्रकल्पांिा द्यावयाची उद्योर् ऊर्जा व कामर्ार
नवभार्ाचा शासि निणगय क्र. PSI-2013/CR-54/Ind-8, नदिांक 01 एनप्रल, 2013 आनण
तद्िंतर निर्गनमत शासि निणगय चकवा मंत्रीमंडळ उपसनमती चकचा उच्चानधकार सनमतीच्या
निणगयावर आधारीत मार्गदशगक सूचिांिुसार ठरनवण्यात येतील.
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांकनरता अिुज्ञय
े प्रोत्साहि कालावधी
“admissible Incentives Period” अस्स्तत्वात असलेल्या सामूनहक प्रोत्साहि योर्जिेअंतर्गत
पात्र कालावधीपेक्षा राज्याच्या A आनण B क्षेत्रात 3 वषािी तर इतर क्षेत्रात 5 वषांिी वाढनवण्यात
येईल.
या धोरणांतर्गत दे य करण्यात आलेली प्रोत्साहिे ही केंद्र शासिातफे चकवा त्यांच्या
कोणत्याही

यंत्रणेमाफगत

चकवा

स्िानिक

प्रानधकरणामाफगत

दे य

करण्यात

आलेल्या

प्रोत्साहिानशवाय असतील.
6. आर्मिक प्रोत्साहिे :i)

औद्योनर्क नवकास अिुदाि (IPS)
राज्यातील पात्र सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठ्या औद्योनर्क उपक्रमांिा त्यांिी

उत्पानदत केलेल्या पात्र उत्पादिावर A आनण B वर्गवारी क्षेत्रात स्िानिक नवक्रीवरील
मुल्यवर्मधत कर वर्जा इिपुट टर क्ट्स क्रेडीट (ITC) चकवा शुन्य यापैकी र्जे अनधक असेल ते
अनधक दे य केंनद्रय नवक्रीकर अनधक 75 टक्ट्के इिपुट टर क्ट्स क्रेडीट) इतके तसेच
राज्याच्या इतर क्षेत्रात (स्िानिक नवक्रीवरील मुल्यवर्मधत कर वर्जा इिपुट टर क्ट्स क्रेडीट
चकवा शुन्य यापैकी र्जे अनधक असेल ते अनधक दे य केंद्रीय नवक्रीकर अनधक 100 टक्ट्के
इिपुट टर क्ट्स क्रेडीट) इतके औद्योनर्क नवकास अिुदाि दरवषी दे य असेल.
नटप- मूल्यवर्मधत कर (VAT) व केंद्रीय नवक्रीकर (CST) संबंनधत अिुदाि नवतरीत
करण्याची पध्दत, राज्यामध्ये GST लार्ू झाल्यािंतर त्याप्रमाणे सुधानरत केली र्जाईल.
ii)

व्यार्ज अिुदाि
सवग िवीि / नवस्तारीत उत्पादक घटक पात्र प्रकल्पांमधील स्स्िर मालमत्ता

खरेदीसाठी बँकेकडू ि/सावगर्जनिक नवत्तीय संस्िेकडू ि घेतलेल्या मुदत कर्जावर व्यार्ज
अिुदाि नमळण्यास पात्र असतील. याकरीता बँकेचा प्राईम लेंडींर् रेट चकवा प्रत्यक्ष
आकारलेला व्यार्ज दर वर्जा दं ड व्यार्ज (असल्यास) यापैकी र्जो कमी असेल तो वास्तनवक
व्यार्ज दर समर्जण्यात येईल.
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वास्तनवक व्यार्ज दरातूि घटकाला केंद्र शासिाच्या कोणत्याही योर्जिेअंतर्गत
नमळणारे व्यार्ज अिुदाि वर्जा करुि उवगरीत व्यार्ज दराएवढे चकवा र्जास्तीत र्जास्त 5
टक्ट्के यापैकी र्जे कमी असेल त्या एवढे व्यार्ज अिुदाि दे य असेल. परंतु कमीत कमी
दरसाल 7 टक्ट्के व्यार्ज उद्योर् घटकािे स्वत: भरणे अनिवायग असेल.
सदर व्यार्ज रकमेची मयादा सदर वषी भरण्यात आलेल्या मूल्यवर्मधत कर + CST
पोटी प्राप्त रकमे एवढी असेल. “अ” आनण “ब” प्रवर्ग क्षेत्रातील ज्या पात्र सुक्ष्म, लघु,
मध्यम व मोठ्या औद्योनर्क उपक्रम घटकांमध्ये स्िायी कामर्ारांची संख्या 1000 हू ि
अनधक असेल तसेच इतर प्रवर्ग क्षेत्रातील ज्या घटकांमध्ये स्िायी कामर्ारांची संख्या
500 हू ि अनधक असेल अशा घटकांिा अिुज्ञय
े व्यार्ज अिुदािाच्या 50 % हू ि अनधक
व्यार्ज अिुदाि नदले र्जाईल.
iii)

वीर्ज आकार अिुदाि (पॉवरटे रीफ सबनसडी)
पात्र िवीि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् घटकांिा A आनण B

वर्गवारी क्षेत्रात तीि वषांकरीता आनण राज्याच्या इतर क्षेत्रात 5 वषाकरीता प्रती युनिट
रु. 1/- प्रमाणे पनरच्छे द 8.8 प्रमाणे िमुद मयादे त राहू ि वीर्ज आकार अिुदाि नमळण्यास
पात्र असतील.
iv)

वीर्ज शुल्कातूि सूट
पात्र िवीि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् घटकांिा 15

वषांसाठी वीर्ज शुल्क भरण्यातूि सूट दे ण्यात येईल.
v)

मुद्रांक शुल्क माफी
उद्योर् नवभार्ाच्या सक्षम प्रानधकाऱ्याकडू ि माफीबाबत िा-हरकत प्रमाणपत्र

सादर करण्याच्या अटीच्या अधीि राहू ि पात्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक
उद्योर् घटकांिा र्ुंतवणूक कालावधीत र्जमीि संपादि करण्यासाठी व मुदत कर्जासाठी
मुद्रांक शुल्क भरण्यातूि सूट दे ण्यात येईल.
vi)

पात्र सूक्ष्म, लघु, आनण मध्यम औद्योनर्क उपक्रम यांच्या बळकटी करणाकनरता
एक वेळेस द्यावयाची प्रोत्साहिे
अ) तंत्रज्ञािाचा दर्जा उं चावण्यासाठी लार्णाऱ्या भांडवली उपकरणांवर
25% अिुदाि, रु.25.00 लाखाच्या मयादे त.
ब) उत्पादि प्रदू षणमुक्ट्त करण्याकरीता लार्णाऱ्या भांडवली
उपकरणांवर 25% अिुदाि, रु. 5.00 लाखाचे मयादे त.
क) पेटंट रनर्जस्रेशि खचावर 75% अिुदाि, दे शांतर्गत पेटंटसाठी रु
10.00 लाखाचे मयादे त तर आंतरराष्ट्रीय पेटंटकनरता रु. 25.00
लाखाचे मयादे त.
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ड) औद्योनर्क र्ुणवत्ता प्रमाणिाच्या चकमतीच्या 50% दरािे र्जास्तीत र्जास्त
तीि प्रमानणत र्ुणवत्ता प्रमाणपत्र घेण्याकनरता 5 वषाचे काळात रु. 6.00
लाखाचे मयादे त अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. यासाठीच्या अिगसहाय्याच्या
रकमेत, प्रमाणि अनभकरणािे आकारलेले शुल्क, सल्ला दे ण्यासाठी
आकारलेले शुल्क प्रनशक्षण शुल्क,

बी आय एस (BIS) िे

सुचनवल्याप्रमाणे चाचणी उपकरणांचा खचग, उपकरणांच्या अचूकता
निनित करण्याचे (करनलब्रेशि) शुल्क यांचा बाबींचा समावेश असेल.
vii) सूक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योनर्क उपक्रमांच्या पतपात्रता निधारणासाठी (क्रेनडट
रेचटर्) एक वेळेस द्यावयाची प्रोत्साहिे
भारतीय लघुउद्योर् नवकास बँक (SIDBI) / शासिाच्या अनधकृत
पतपात्रता निधारण अनभकरणािे (Government Accredited Credit Rating
Agency) केलेल्या पत पात्रता निधारण खचाच्या 75 टक्ट्के आनण रु. 50,000/मयादे त प्रोत्साहिात्मक रक्ट्कम दे ण्यात येईल.
viii)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (MSME) आनण मोठे उपक्रम (LE) यांिा
प्रनतवषी, पनरच्छे द 6.1 ते 6.4 मध्ये िमुद एकनत्रत सवलती (Basket of
Incentives) अंतर्गत दे य अिुदािाची रक्ट्कम ही, एकूण मंर्जूर एकनत्रत
सवलतींच्या 1/10 या मयादे त असेल. मात्र प्रत्यक्ष त्यावषी मंर्जूर झालेली
रक्ट्कम आनण दरवषी नवतरीत करावयाच्या रकमेची मयादा यातील फरकाची
रक्ट्कम पुढे दे य (Carry Forward) करण्याची तरतूद करण्यात येईल.
र्जर नवशाल उपक्रम आनण अनत नवशाल उपक्रम यांचा पात्रता कालावधी
10 वषांपेक्षा र्जास्त असेल तर प्रत्येक वषी नवतरीत करावयाच्या रकमेची मयादा
ही एकूण दे य अिुदािाची रक्ट्कम आनण पात्रता कालावधी िुसार वषाची संख्या
यांच्या भार्ाकाराएवढी असेल. मात्र प्रत्यक्ष त्या वषी मंर्जूर झालेली रक्ट्कम
आनण दरवषी नवतरीत करावयाच्या रकमेची मयादा यातील फरकाची रक्ट्कम
पुढे दे य (carry forward) करण्याची तरतूद असेल.
ix)

सामुनहक प्रोत्साहि योर्जिे अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व

उत्पादक घटकाकनरता पात्रता कालावधीिंतर कायगकालावधी असणार िाही.
अस्स्तत्वातील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा या धोरणांच्या
तरतुदींचा अंतर्गत त्यांच्या नवस्तारीकरणांतर्गत लाभ घेण्याकनरता अस्स्तत्वातील
एकूण स्स्िर भांडवली र्ुंतवणुकीपेक्षा [Fixed Capital Investment (FCI)]
कमीत कमी 25 टक्ट्के

अनधक अनतनरक्ट्त स्स्िर भांडवली र्ुंतवणूक करणे

आवश्यक राहील. आनण सदर नवस्तारीकरणाच्या संदभात होणाऱ्या अनतनरक्ट्त
स्स्िर भांडवली र्ुंतवणूकीमुळे अस्स्तत्वातील स्िानपत क्षमतेमध्ये नकमाि 25 %
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वृध्दी होणे अनिवायग राहील चकवा अपयगवक्ष
े ीय श्रेणीच्या रोर्जर्ारामध्ये नकमाि
10% वृध्दी होणे अनिवायग राहील.
x)

घटकांिा मालमत्ता कर भरण्यातूि 10 वषांसाठी सूट दे ण्यात येईल. सूट

नदल्यािंतर असे प्रकल्प कालांतरािे महािर्रपानलका, िर्रपनरषद क्षेत्रात
समानवष्ट्ट झाले तरी त्यांिा मालमत्ता कर भरण्यातूि दे ण्यात येणारी 10
वषांसाठीची सूट कायम राहील. राज्य शासि या संदभात स्िानिक
प्रानधकरणाकनरता संबंनधत सूचिा निर्गनमत करेल.
xi)

मानहतीचे आदाि-प्रदाि करण्यासाठी उपयोर्ात आणण्यात येणारे

मोबाईल फोि, मोबाईल टर बलेट्स यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उपकरणे, त्याचे सुटे
भार् घटक व त्यांिा लार्णारी अन्य सहाय्यभूत उपकरणे मदरबोडग , राऊटसग,
मॉडे म, टर बलेटस लरपटॉप, सर्मवलन्स करमेरा, िेटवकींर् स्वीचेस व इतर
िेटवकींर् संबंधातील उपकरणे यांसारखी मानहती तंत्रज्ञाि (आयटी) नवषयक
उत्पादिे "नवशेष महत्वपूणग उत्पादिे" (Goods of Special Importance) म्हणूि
र्जाहीर करण्यात येतील आनण त्यावर सवात कमी दराचा मूल्यवर्मधत कर (VAT)
आकारण्यात येईल.
xii)

नलनियम आयि बरटरी, एल.इ.डी. (LED) टीएफटी उद्योर् आनण इतर

महत्वाचे क्षेत्र / उत्पादिे राज्याव्दारे निनित करण्यात येऊि यांच्या
उत्पादिासाठी एक स्वतंत्र र्ुंतवणूक अिुदाि योर्जिा सुरू केली र्जाईल. असे
प्रस्ताव र्जेव्हा प्राप्त होतील त्यावेळी त्यावर सामूनहक प्रोत्साहि योर्जिेअंतर्गत
र्नठत उच्चानधकार सनमतीकडू ि (High Power Committee) निणगय घेण्यात
येईल.
xiii)

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योर् समुह योर्जिेअंतर्गत

Electronics Manufacturing Cluster (EMC) यांिा राज्य शासिाकडू ि खाली
िमूद केल्याप्रमाणे अनतनरक्ट्त प्रोत्साहिे अिुज्ञय
े असतील.
एक)

ग्रीि नफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योर् समुहांिा रू.50.00 कोटी

कमाल मयादे त प्रत्येक 100 एकर र्जमीिीमार्े प्रकल्प मूल्याच्या 50 टक्ट्के इतके
अिुदाि अिगसहाय्याच्या रुपात दे ण्यात येते. या उद्योर्ांचे नकमाि अंशदाि हे
प्रकल्प मूल्याच्या 25 टक्ट्के इतके असते. अशा प्रकारे भारत सरकारिे मान्यता
नदलेल्या ग्रीि नफल्ड उद्योर् समुहांिा, प्रकल्प मूल्याच्या 15 टक्ट्के (अिुदािाद्वारे
चकवा र्जनमिीद्वारे) प्रत्येक 100 एकर र्जमीिीमार्े रु.15.00 कोटीच्या मयादे पयंत
अंशदाि, महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ (MIDC) क्षेत्रात महाराष्ट्र
औद्योनर्क नवकास महामंडळ आनण इतर क्षेत्रात राज्य शासि दे ईल.
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दोि)

ब्राऊि नफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योर् समुहांिा भारत

सरकारकडू ि रू.50.00 कोटी कमालमयादे त, प्रकल्प मूल्याच्या 75 टक्ट्के इतके
अिगसहाय्य नदले र्जाते यात उद्योर्ाचे नकमाि अंशदाि हे , प्रकल्प मूल्याच्या 15
टक्ट्के इतके असते.

अशा प्रकारे भारत सरकारिे मान्यता नदलेल्या अशा

ब्राऊिनफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योर् समुहांिा प्रकल्पमूल्याच्या 10
टक्ट्के, रू.10.00 कोटी इतक्ट्या मयादे पयंत अंशदाि महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास
महामंडळ क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ आनण इतर राज्य
शासि दे ईल.
तीि)

संकस्ल्पत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योर् समुहाला आठवडाभर चोवीस तास

अखंडीतपणे

(24 X 7) वीर्ज पुरवठा त्याचे करीताच उभारलेल्या स्वतं त्र

फीडरद्वारे दे ण्यात येईल.
7.

प्रणेता उद्योर् (Anchor Unit) घटकािा प्रोत्साहीत करणे : राज्यामध्ये इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योर्ांसाठी पोषक वातावरण निमाण होण्याच्या उद्देशािे राज्य

शासिािे या क्षेत्रातील प्रणेता उद्योर्ांिा प्रयत्िपूवक
ग आकर्मषत करण्यासाठी केंद्र शासिाद्वारे अनधसूनचत
केलेल्या इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादि उद्योर् समुहातील पनहल्या दोि प्रणेता उद्योर्ांिा (रु.150 कोटीपेक्षा
अनधक र्ुंतवणूक असणारे उद्योर्) नवशेष प्रोत्साहिे प्रकरणनिहाय पडताळणी करुि नदली र्जातील.
आनण दे य प्रोत्साहिे उद्योर्, ऊर्जा व कामर्ार नवभार्ाच्या शासि निणगय क्र.PSI-2013/(C.R.-54)/Ind8, नदिांक 1 एनप्रल, 2013 आनण तद्िंतर निर्गनमत शासि निणगय चकवा मंत्रीमंडळ उपसनमती चकवा
उच्चानधकार सनमतीच्या निणगयावर आधारीत मार्गदशगक सुचिांिुसार असेल.
8

अन्य प्रोत्साहिे :i)

संशोधि व नवकास संस्िांिा चाचणी केंद्र, उबवणे केंद्र ई. सहाय्य दे णे
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रात संशोधि व नवकास कायास उत्तेर्जि दे ण्यासाठी राज्य
शासिाच्या मान्यतेिे उभारण्यात आलेल्या

संशोधि व नवकास संस्िांिा त्यांच्या

आवश्यकतेिुसार सहाय्य पुरनवण्यात येईल.
िवीि आनण अस्स्तत्वात असलेल्या संशोधि व नवकास संस्िांनशवाय यात
चाचणीकरीता सुनवधा, उबवणे केंद्रे

(Incubation Centre) व िवोपक्रम केंद्रे

( Innovation Centres ) इत्यादींचा दे खील समावेश असेल. र्जमीि व इमारत वर्ळू ि
प्रकल्प मूल्याच्या 50 टक्ट्के, र्जास्तीत र्जास्त रु.25.00 कोटी इतके अिगसहाय्य अशा
संस्िांिा दे ण्यात येईल.
ए.आय.सी.टी.इ. (AICTE) द्वारे मान्यता प्राप्त तंत्रज्ञाि महानवद्यालये/
मान्यताप्राप्त संशोधि व नवकास संस्िा यांिा अिवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक्ट्स (ESDM)
उद्योर् / उद्योर्ाशी संबंनधत औद्योनर्क संघटिा, कोणताही इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योर् घटक
वा औद्योनर्क संस्िाद्वारे कंत्राटी तत्वावर/ पुरस्कृत संशोधि कायग नदल्यास, त्यांिा
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आर्मिक सहाय्यता म्हणूि सदर प्रकल्पमूल्याच्या 50 टक्ट्के आर्मिक सहाय्य, र्जास्तीत
र्जास्त रु.50.00 लाख मयादे पयगन्त एक वेळेस दे ण्यात येईल.
ii)

बार्जारपेठ नवकासाकनरता मदत
सुक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योनर्क उपक्रम घटकांिा, भारताबाहेर आयोनर्जत
करण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादिांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदशगिामध्ये
सहभार्ी होण्याकनरता भाडे , सानहत्य व प्रदर्मशत करावयाची सामग्रीच्या एकूण
चकमतीच्या 50 टक्ट्के वषातूि एकदा र्जास्तीत र्जास्त रू. 3.00 लाख इतक्ट्या मयादे पयंत
एकूण धोरण कालावधीमध्ये दोि वेळेसाठी सहभार्ी होण्यास अिगसहाय्य दे ण्यात येईल.
सदर सहाय्य केलेल्या खचाच्या परताव्याच्या स्वरुपात असेल.

iii)

भारताबाहेरील आंतरराष्ट्रीय प्रदशगिामध्ये "महाराष्ट्र परव्हेनलयि" म्हणूि सहभार्ी
होण्याकनरता कमीत कमी 5 औद्योनर्क घटकांचा समावेश असलेल्या औद्योनर्क
संघटिांिा यासाठीच्या एकूण भाडयाच्या 50 टक्ट्के रू. 10.00 लाखांच्या कमाल
मयादे पयंत इतक्ट्या अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. असे अिगसहाय्य खचाच्या परताव्याच्या
स्वरुपात असेल व वषातूि एकदाच नदले र्जाईल.

iv)

औद्योनर्क संघटिांिा महाराष्ट्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चचासत्रे / प्रदशगिे आयोनर्जत
करण्याकनरता अिुक्रमे रु. 10.00 लाख व रु. 25.00 लाखाच्या मयादे त "व्हायेनबलीटी
र्रप सपोटग " (Viability gap support) म्हणूि अिगसहाय्य करण्यात येईल.

v)

औद्योनर्क संघटिांिा कन्व्हेंन्शि सेंटर / रेड सेंटर उभारण्याकरीता र्जनमिीचे मूल्य
वर्ळता, प्रकल्प खचाच्या 50 टक्ट्के, रु. 10.00 कोटीच्या मयादे त अिगसहाय्य दे ण्यात
येईल.

9. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स नवकास निधी निमाण करणे :राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् क्षेत्राच्या नवकासासाठी
"इलेक्ट्रॉनिक्ट्स नवकास निधी" राज्यशासिाकडू ि उभारण्यात येईल. या प्रयोर्जिासाठी रू. 50.00 कोटी
इतका प्रारंनभक मूळ निधी (कॉपगस) उपलब्ध करुि दे ण्यास शासि याव्दारे मान्यता दे त आहे. हा निधी
म्हणर्जे निधीचा निधी (Fund of Funds) असेल. या निधीची र्ुंतवणूक व्यवसानयक र्ुंतवणूकदार (
Professionally Managed) असलेल्या Early Stage Angel Funds आनण Venture Funds यांचेमाफगत
करण्यात येईल.
10. कुशल मिुष्ट्यबळ उपलब्ध करुि दे णे ( मिुष्ट्यबळ नवकास ) :i) औद्योनर्क प्रनशक्षणसंस्िा (ITI) / तंत्रज्ञाि / व्यावसानयक शाळामध्ये सुयोग्य पायाभूत सुनवधा
निमाण करुि, त्यांचा दर्जा उं चावूि लोकांिा ऑपरेटर स्तरावरील प्रनशक्षण दे ण्यात येईल.
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ii) सावगर्जनिक - खार्जर्ी - भार्ीदारीच्या माध्यमातूि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादिांच्या नवक्री िंतरच्या
आधारभूत सेवा सुनवधा दे ण्यानवषयक अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम व प्रनशक्षण संस्िा सुरू
करण्यास उत्तेर्जि दे ण्यात येईल.
iii) तांनत्रक नशक्षण क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर्क्षेत्रामध्ये आवश्यक
असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञािाचे नशक्षण दे ण्यासाठी क्षमता निमाण करणे व त्यादृष्ट्टीिे तांनत्रक
अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रनक्रया निरंतर सुरू ठे वण्यात येईल.
iv) इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् घटकांच्या अंतर्गत (In house) प्रनशक्षण
सुनवधा बाहेरील उमेदवारांिा प्रनशक्षण दे ण्याकनरता वापरण्यास परवािर्ी दे ण्यात येईल.
11. कायद्यांचे संबंधात सुलभीकरण करण्यासाठी पुढाकार :i)

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योर् घटकांिा खालील बाबी संदभात सवलती नमळतील.
अ)

कामाचे तास, कामाच्या पाळया आनण मनहलांिा िोकरीवर ठे वण्यासंदभातील
दु कािे व आस्िापि संस्िा अनधनियमांतील तरतुदी नशनिलता,

ब)

प्रत्यक्ष हर्जेरी व वेति नवषयक अनभलेख िोंदवह्या ठे वण्यातूि सूट,

क)

कामर्ार

नवभार्ाकडू ि

अंमलबर्जावणी

करण्यात

येत

असलेल्या
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अनधनियमांखालील स्वयं-प्रमाणि आनण वार्मषक नववरणपत्रे एकनत्रत दाखल
करण्याचा पयाय,
ii)

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर् (ESDM) हे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा

आनण दे खभाल कायदा 2011 या अनधनियमा अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा म्हणूि घोनषत केले
र्जातील. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर्ांिा अत्यावश्यक सेवांच्या यादीमध्ये
समानवष्ट्ट करण्याकनरता शासि सदर अनधनियमात योग्य ती सुधारणा करण्यात येईल.
iii)

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स घटकांमधील कमगचाऱ्यांशी संबंधीत कामर्ार कायद्यांद्वारे आवश्यक

करण्यात आलेले अनभलेख इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठे वण्यास तरतुद करण्यात येईल. तसेच
कामर्ार नवभार्ाचे त्या दृष्ट्टीिे संर्णकी- करण झाल्यास नववरणपत्रे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात
स्स्वकारण्यात येतील.
iv)

100 पेक्षा कमी कमगचारी असलेल्या आनण उत्पादि प्रनक्रयेतूि सांडपाणी प्रसृत ि

करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स घटकांिा महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळाकडू ि मान्यता घेण्यापासूि
इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वापरलेल्या बरटऱ्या आनण उपयोर्ात आणलेले तेल यांसारख्या ईकचऱ्याची नवल्हेवाट लावल्यानवषयी महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळाला वार्मषक नववरणपत्र
सादर करणे आनण स्िानिक सांडपाणी व्यवस्िेशी र्जोडणी घेणे या अटींच्या अधीि राहू ि सूट
दे ण्यात येईल.
अशा घटकांिा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वापरलेल्या बरटऱ्या आनण उपयोर्ात आणलेले तेल
यांसारख्या ई-कचऱ्याची नवल्हेवाट लावल्यानवषयी महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळाला वार्मषक
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नववरणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. अशा उद्योर् घटकांिा स्िानिक सांडपाणी व्यवस्िेशी
र्जोडणी घेणे आवश्यक राहील.
v)

नवशेष आर्मिक क्षेत्रातील (एसईझेड) घटकांसाठी कंत्राटी कामर्ार अनधनियमाअंतर्गत

दे ण्यात आलेली नशनिलता नवधािमंडळाच्या मंर्जुरीच्या अधीितेिे, सवग इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
घटकांिादे खील दे ण्यात येईल.
vi)

नवद्युत पुरवठा संदभात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योर् हे अखंडीत प्रनक्रया उद्योर् म्हणूि समर्जले

र्जातील व त्यांिा स्वतंत्र नफडरद्वारे 24 तास आठवडाभर अखंनडत वीर्ज पुरवठा केला र्जाईल.
vii)

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योर्ांिा राज्यशासिाच्या नवनवध नवभार्ांच्या

मान्यता नमळण्यासाठी एक नखडकी योर्जिा सुरू करण्यात येईल.
12.

राज्य स्तरावरील, सामूनहक प्रोत्साहि योर्जिेअंतर्गत र्ठीत करण्यात आलेल्या सनमतीकडू ि या

धोरणाची अंमलबर्जावणी / संनियंत्रण करण्यात येईल.
13.

FAB प्रकल्पाकनरता प्रोत्साहिे

13.1 इलेक्ट्रॉनिक हाडग वअ
े र उद्योर्ांची र्जििी असलेले FAB घटकांच्या वाढीसाठी नवशेष प्रयत्ि करणे
आवश्यक आहे. सद्य:स्स्ितीत भारतामध्ये FAB उद्योर् एकही िसल्यािे, त्यासाठी योग्य ते धोरण आनण
आर्मिक पाचठबा इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरणामध्ये असणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला या उत्पादक उद्योर्ांिा
नबर्जांकुरीत करण्यासाठी राज्य सरकारला काही खचग करावा लार्ला, तरी र्ुंतवणूकीवर नमळणाऱ्या
परताव्यामुळे राज्याच्या ढोबळ उत्पादिात भर पडे ल म्हणूि FAB चा महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरणाचे
अनवभाज्य भार् म्हणूि समावेश करण्यास शासि याव्दारे मान्यता दे त आहे. याबाबत सनवस्तर तपशील
सोबत पनरनशष्ट्ट-3 म्हणूि र्जोडली आहे.
13.2

FAB धोरणांतर्गत FAB घटकांिा भांडवली खचावर आधारीत “भांडवली अिुदाि” (Capital

Subsidy ) द्यावयाची असल्यािे त्या संदभात योर्जिांतर्गत (Planned) तरतूद करण्यास व स्वतंत्र
लेखशीषग उघडणे ही प्रनक्रया करण्यास शासि याव्दारे मान्यता दे त आहे.
13.3 FAB घटकांिा भांडवली अिुदाि व इतर प्रोत्साहिे

पुढील अटी, शती व पात्रता आनण

कायगपध्दतीच्या अधीि राहू ि अिुज्ञय
े करण्यास शासि याव्दारे मान्यता दे त आहे.
भांडवली अिुदाि :13.3(1)

सदर योर्जेिेकनरता र्जे घटक रु. 5०00 कोटी आनण 10 वषामध्ये कमीत कमी 10,000
कोटी र्ुंतवणूक करतील, असे

मराठवाडा व नवदभामध्ये स्स्ित होणाऱे घटकच फक्ट्त सदर

आर्मिक प्रोत्साहिे नमळण्यास पात्र ठरतील.

पष्ृ ठ 19 पैकी 12

शासि निणगय क्रमांकः मइधो-2014/(प्र.क्र.118)/उद्योर्-2

13.3(2)

प्रकल्प खचाच्या 10 टक्ट्के भांडवली अिुदािाची प्रनतपुती म्हणूि नवतरीत करावयाची
रक्ट्कम केंद्र शासिाच्या M-SIPS योर्जिेअंतर्गत नवतरणाशी संलग्ि करण्यात यावी. म्हणर्जेच
केंद्र शासिाकडू ि M-SIPS योर्जिेअंतर्गत नवनहत केलेल्या अिुदािाचा टप्प्यािुसार घटकांस
केंनद्रय अिुदाि प्राप्त झाल्यािंतर राज्य शासिािे नवनहत केलेला पात्रता र्ुंतवणूकीचा टप्पा
र्ाठल्यावर भांडवली अिुदाि दे य होईल. दरम्याि प्रस्तुत प्रकल्प र्ुंतवणूकीच्या आधारावर
राज्य शासिाच्या सामुनहक प्रोत्साहि योर्जिेअंतर्गत नवशाल व अनतनवशाल प्रकल्प म्हणूि र्णले
र्जातील व त्यांिा त्यािुसार अिुज्ञय
े प्रोत्साहिे दे ण्यात येतील.

13.3(3)

प्रस्तानवत धोरणातील तरतुदीिुसार FAB उत्पादक घटकाकडू ि नकमाि रुपये 5000

कोटीची र्ुंतवणूक झाल्यािंतर अिुज्ञय
े भांडवली अिुदािाचा 50 टक्ट्के अिुदाि नवतरीत
करण्यात येईल. तिानप सदर अिुदािाची टक्ट्केवारी केंद्रशासिािे नवतरीत केलेल्या
टक्ट्केवारीशी सुसंर्त प्रमाणात असेल.
13.3(4)

उवगनरत भांडवली अिुदाि घटकािे रुपये 10,000 कोटीची

र्ुंतवणूक केल्यािंतर

नवतरीत करण्यात येईल. तिानप सदर अिुदािाची टक्ट्केवारी केंद्र शासिािे नवतरीत केलेल्या
टक्ट्केवारीशी सुसंर्त प्रमाणात असेल. तसेच रु. 10,000 कोटीपेक्षा र्जास्त र्ुंतवणूक झाल्यावर
5 टक्ट्के पयंत अनधकचे भांडवली अिुदाि दे ण्याच्या संदभात नवशाल व अनतनवशाल
प्रकल्पासाठीची मंत्रीमंडळ उपसनमती निणगय घेईल.
13.3(5)

Captive Vendorsकनरता 20 टक्ट्के पयंत र्ुंतवणूक भांडवली अिुदािाकनरता नवचारात
घेण्यात येईल.

तसेच पात्र घटकांिा 30 टक्ट्के र्जमीि महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास

महामंडळाकडू ि त्यांच्या प्रचनलत धोरणािुसार आरनक्षत ठे वण्यात येईल.
13.3(6)

र्ुंतवणूक कालावधी 10 वषाचा असेल.

13.3(7)

केंद्र शासिाच्या M-SIPS योर्जिांतर्गत िमूद केलेल्या सवग प्रकारच्या FAB घटकांिा
तसेच धोरण कालावधीत प्रस्िानपत होणाऱ्या सवग पात्र घटकांिा या धोरणांतर्गत असलेली
प्रोत्साहिे अिुज्ञय
े करण्यात येईल.

13.3.(8)

र्जमीि
i)

महामंडळाच्या प्रचनलत धोरणािुसार नवदभग व मराठवाडयाच्या नवकनसत महाराष्ट्र

औद्योनर्क नवकास महामंडळाच्या औद्योनर्क क्षेत्रातील उद्योर् घटकांिा
घटकांच्या आवश्यकतेिुसार) लर्तची र्जमीि सवलतीच्या दरात

(पात्र उद्योर्

(mutually agreed

rate)उपलब्ध करुि दे ण्यात येईल.
ii)

या धोरणांतर्गत पात्र उद्योर् घटकांिा उपलब्ध करुि दे ण्यात आलेली र्जमीि दीघगकालीि

भाडे तत्वावर (long term lease) राहील.
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13.3(9)

वीर्जेच्या बाबत प्रोत्साहिे
i)

पात्र उद्योर् घटकांिा त्यांचे उत्पादि सुरु झाल्यापासूि नवद्युत शुल्कातूि

15वषे

कालावधीसाठी 100 टक्ट्के सुट दे ण्यात येईल.
ii)

राज्य शासि पात्र उद्योर् घटकांिा उत्पादि सुरु झाल्यापासूि 15वषे कालावधीसाठी
अखंडीत व पुरेसा वीर्ज पुरवठा स्टे बल डबल ग्रीड नफक्ट्स्ड किेक्ट्टीव्हीटी मधूि उपलब्ध
करुि दे ण्यात येईल.

13.3(10)

पाणी पुरवठयाबाबत प्रोत्साहिे
राज्य शासि पात्र उद्योर् घटकांिा अखंडीत व पुरेसा पाणी पुरवठा उपलब्ध करुि

दे ण्यात येईल.
13.3(11)

मुल्यवधीत कर/केंद्रीय नवक्रीकर प्रोत्साहिे

i)

पात्र उद्योर् घटकांिा, त्यांिी व्यावसानयक उत्पादि सुरु केल्याच्या तारखेपासूि 15
वषांच्या कालावधीसाठी राज्यामध्ये नवक्री केलेल्या उत्पादिासाठी अदा केलेल्या
इिपूट टर क्ट्स क्रेडीटसह 100 टक्ट्के मुल्यवधीत कराची प्रनतपूती करण्यात येईल.

ii)

पात्र उद्योर् घटकांिा, त्यांिी व्यावसानयक उत्पादि सुरु केल्याच्या तारखेपासूि 15
वषांच्या कालावधीसाठी राज्याबाहेर नवक्री केलेल्या उत्पादिासाठी अदा केलेले 100
टक्ट्के केंनद्रय नवक्रीकराची प्रनतपूती करण्यात येईल.

iii)

पात्र उद्योर् घटकांिा, नवहीत कालावधीसाठी लार्ू असलेली वरील प्रोत्साहिे
सद्यस्स्ितीतील कर प्रणालीऐवर्जी वस्तू आनण सेवा कर कायदा लार्ू झाल्यािंतर
सुधारीत करण्यात येतील.

13.3(12)

प्रनशक्षण व कौशल्य नवकास प्रोत्साहिे
राज्य शासिाच्या कौशल्य नवकास नवभार्ाच्या धोरणािुसार फरब उद्योर् घटकांच्या

कमगचाऱ्यांचे अंतर्गत प्रनशक्षण व कौशल्य नवकास खचास मदत करेल.
13.3(13)

मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट

i)

पात्र उद्योर् घटकांिा उद्योर् स्िापिेसाठी आवश्यक असलेली स्िावर मालमत्ता
संपादि भाडे तत्त्वावर घेण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये 100टक्ट्के सूट अिुज्ञय
े राहील .

ii)

कर्जग घेण्यासाठी र्हाण खत आनण हायपोनिकेशिसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये 100टक्ट्के
सूट अिुज्ञय
े राहील.

13.3 (14)

महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळाकडू ि महामंडळाच्या प्रचनलत धोरणािुसार
पायाभूत सुनवधा पुरनवण्यासाठी सुलभता (Facilitation) दे ण्यात येईल.
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i) डबल सर्मकट रान्सनमशि ग्रीड किेक्ट्टीव्हीटीद्वारे 220/400 के.व्ही .सबस्टे शिमधूि
समर्मपत अंखनडत वीर्ज पुरवठा फरब घटकांपयंत उपलब्ध करुि दे ण्यास मदत
(Facilitation) करण्यात येईल.
ii) धरणापासूि ते फरब घटकाच्या उं बरठयापयंत समर्मपत पाईपलाईि आनण पाणी
शुध्दीकरण केंद्र उपलब्ध करुि दे ण्यासाठी मदत (Facilitation) करण्यात येईल.
iii) औद्योनर्क व सांडपाणी प्रनक्रया केंद्र आनण सांडपाणी वाहू ि िेण्यासाठी पुरेशा क्षमतेची
पायाभूत सुनवधा घटकापासूि प्रनक्रया केंद्रापयंत

पुरनवण्याची सुनवधा सुलभतेिे

नमळण्याकनरता मदत (Facilitation) करण्यात येईल.
iv) पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी घटकांभोवती पावसाच्या पाण्याचे निचरा
चारी /पाईप्सचे बांधकाम तसेच त्याची निर्राणी करण्यासाठी मदत करण्यात येईल.
v) पात्र उद्योर् घटकांच्या वाहतूक व लॉनर्जस्टीकच्या र्रर्जा भार्नवण्यासाठी
घटकापासूि

र्जवळच्या बंदरापयंत (पोटग ) र्ुणवत्तापूणग रस्ते

बांधण्यास मदत

(Facilitation) करण्यात येईल.
vi) भारत सरकारच्या सहकायािे औद्योनर्क क्षेत्रार्जवळ दे शांतर्गत कोरडे बंदराची (ड्राय
पोटग ) निर्ममतीस (दे शातंर्गत नठकाणी समुद्र मार्े आलेला माल वाहू ि िेण्यासाठी सुनवधा
म्हणूि वापरण्यासाठी) मदत (Facilitation) करण्यात येईल.
vii) रासायनिक अस्ग्िशमि क्षमतेचे समर्मपत अस्ग्िशमि केंद्र उभारण्यास मदत
(Facilitation) करण्यात येईल
viii) पात्र फरब उद्योर् घटकाच्या कमगचाऱ्यांसाठी घटकाच्या र्जवळपास र्ृहनिमाण व
सामानर्जक पायाभूत सुनवधा र्जसे आंतरराष्ट्रीय शाळा पुरनवण्यास मदत (Facilitation)
करण्यात येईल
13.3(15)

धोरणामधील प्रोत्साहिे राज्य शासिाच्या सामूनहक प्रोत्साहि योर्जिा-2013 आनण
केंद्र शासिाच्या आर्मिक अिुदािाव्यनतनरक्ट्त राहतील.

14.

कालावधी :महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण-2016 हा शासि निणगय निर्गनमत झाल्याच्या नदिांकापासूि 5 वषे

अस्स्तत्वात राहील.
15.

या शासि निणगयािुसार सवग संबंधीत नवभार्ांिी पनरनशष्ट्ट-1 मध्ये दशगनवल्याप्रमाणे त्यांचेशी

संबंनधत नवषयाबाबत आवश्यक ते आदे श/अनधसुचिा त्वरीत निर्गनमत कराव्यात.
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16.

सदर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201604071051583710 असा आहे. हा आदे श
नडर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.
Digitally signed by Apurva Urvesh Chandra
DN: c=IN, o=All India Services, ou=IAS,
postalCode=110001, st=Maharashtra,
cn=Apurva Urvesh Chandra
Date: 2016.04.30 17:53:17 +05'30'
( अपूवग चंद्रा )

Apurva Urvesh
Chandra

प्रधाि सनचव (उद्योर् )
प्रनत,
1. मा. मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
2. अपर मुख्य सनचव (नवत्त), नवत्त नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
3. प्रधाि सनचव, नियोर्जि नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
4. प्रधाि सनचव (महसूल) महसूल व वि नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. प्रधाि सनचव (िनव-1) िर्र नवकास नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
6. प्रधाि सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
7. प्रधाि सनचव (कामर्ार), उद्योर्, ऊर्जा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
8. प्रधाि सनचव, पयावरण नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
9. प्रधाि सनचव (ऊर्जा), उद्योर्, ऊर्जा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
10. प्रधाि सनचव, (कौशल्य नवकास व उद्योर्जकता नवकास ), मंत्रालय, मुंबई.
11. सनचव (िनव-2), िर्र नवकास नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
12. सनचव (मदतकायग व पुिगवसि) महसूल व वि नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
13. नवकास आयुक्ट्त (उद्योर्), उद्योर् संचालिालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई.
14. मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ, अंधेरी (पूव)ग , मुंबई.
15. महािर्रपानलका आयुक्ट्त, महािर्र पानलका (सवग)
16. संचालक, िर्ररचिा व मूल्यनिधारण, पुणे,
17. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नवद्युत मंडळ, मुंबई.
18. व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र नवद्युत नवतरण कंपिी (महानवतरण), प्रकाशर्ड, वांद्रे
( पूव)ग , मुंबई-400 051
19. व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य नवद्युत पारेषण कंपिी (महापारेषण) प्रकाशर्ंर्ा,
वांद्रे ( पूव)ग , मुंबई-400 051.
20. व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य नवद्युत निमीती (महानिमीती) प्रकाशर्ड, वांद्रे
( पूव)ग , मुंबई-400 051.
21. व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य नवकास अनभकरण, म्हाडा कमर्मशअल
कॉम्पलेक्ट्स, 2 रा मर्जला, नत्रदल िर्रच्या समोर, ऐरवडा, पुणे 411 006.
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22. नर्जल्हानधकारी (सवग)
23. मा. मंत्री (उद्योर्) यांचे खार्जर्ी सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
24. मा. राज्यमंत्री (उद्योर्) यांचे खार्जर्ी सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
25. महानिरीक्षक, िोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे.
26. उप महानिरीक्षक, मुंद्रांक शुल्क, मुंबई.
27. मा. अध्यक्ष, नवधािसभा, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जर्ी सनचव
28. मा. सभापती, नवधािपनरषद, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जर्ी सनचव
29. मा. नवरोधी पक्षिेते, नवधािसभा, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जर्ी सनचव
30. मा. नवरोधी पक्षिेते, नवधािपनरषद, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मुंबई यांचे खार्जर्ी सनचव
31. उद्योर् नवभार्ातील सवग सहसनचव/उपसनचव/कक्ष अनधकारी.
32. कक्ष अनधकारी (म-1), महसूल व वि नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
33. मुख्य सनचव यांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
34. प्रधाि सनचव (उद्योर्) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योर्, ऊर्जा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
35. उप सनचव (उद्योर्-2) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योर्, ऊर्जा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय,
मुंबई.
36. निवड िस्ती (उद्योर्-2), उद्योर्, ऊर्जा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
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शासि निणगय क्रमांक मइधो-1914/(प्र.क्र.118)/उद्योर्-2, नदिांक 11 एनप्रल, 2016 सोबतचे
नववरणपत्र
पनरनशष्ट्ट -1
अ.क्र.

सोबतच्या शासि

कायगवाही नवषय

निणगयातील पनरच्छे द

कायगवाही अपेनक्षत
संबनं धत नवभार्ाचे िाव

क्रमांक
1

4.2 (क)

ई -कचरा व्यवस्िापि

पयावरण नवभार्

2

6(i)

औद्योनर्क नवकास अिुदाि

नवकास आयुक्ट्त्ा (उद्योर्)

6(ii)

व्यार्ज अिुदाि

उद्योर् संचालिालय

6(vi)

सूक्ष्म व लघु व मध्यम औद्योनर्क
उपक्रमाच्या बळकटी करणासाठी
प्रोत्साहिे

3

8(ii)

बार्जारपेठ नवकास मदत

8(iii)

आंतरराष्ट्रीय प्रदशगिात भार्

8(iv)

चचा सत्रे

6(xi)

नवशेष

महत्वपूणग

उत्पादिांवर नवत्त नवभार्

सवात कमी दराचा मूल्यवर्मधत
कर आकारणे.
4

6(iii)

वीर्ज आकार अिुदाि

6 (iv)

वीर्ज शुल्कातूि सूट

6(xiii) तीि

इलेक्ट्रॉनिक उद्योर् समूहाला 24

ऊर्जा नवभार्

X 7 वीर्ज पुरवठा फीडरव्दारे
5

6(v)

मुद्रांक शुल्क माफी

महसूल व वि नवभार्
(मदत व पुिवगसि)

6

6(x)

मालमत्ता करातूि सूट

िर्र

नवकास

नवभार्/

िनव-2
7

8

7

प्रणेता उद्योर्

8(i)

उबवणी केंद्रे / उत्पादि उद्यािे

8(v)

कन्व्हे न्शि सेंटर / रेड सेंटर

9

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स नवकास निधी

10

मिुष्ट्यबळाचा नवकास करणे

उद्योर् नवभार्

कौशल्य नवकास व
उद्योर्जकता नवभार्

पष्ृ ठ 19 पैकी 18

शासि निणगय क्रमांकः मइधो-2014/(प्र.क्र.118)/उद्योर्-2

9

11(i)

अ)

कामाचे तास, कामाच्या कामर्ार नवभार्

पाळया

आनण

िोकरीवर
दु कािे

मनहलांिा

ठे वण्यासंदभातील

व

आस्िापि

संस्िा

अनधनियमांतील

तरतुदी

नशनिलता,
ब)

प्रत्यक्ष हर्जेरी व वेति

नवषयक

अनभलेख

िोंदवह्या

ठे वण्यातूि सूट,
क)

कामर्ार

अंमलबर्जावणी
असलेल्या

नवभार्ाकडू ि
करण्यात

13

अनधनियमां

खालील स्वयं-प्रमाणि
वार्मषक

येत
आनण

नववरणपत्रे

एकनत्रत

दाखल करण्याचा पयाय,
10

11(iii)

इलेक्ट्रॉनिक अनभलेख

11(ii)

ESDM महाराष्ट्र अत्यावश्यक सामान्य प्रशासि नवभार्
सेवा आनण दे खभाल कायदा2011

11

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण- नवत्त नवभार् व नियोर्जि
2016 साठी सि 2016-17 या नवभार्
आर्मिक

वषाकनरता

सामूनहक

प्रोत्साहि योर्जिेअंतर्गत रु 40
कोटीचा अनतनरक्ट्त निधी उपलब्ध
करुि दे ण्याबाबत..
12

13.2, 13.3

FAB प्रकल्पाकनरता प्रोत्साहिे

1)नवत्त नवभार्
2)

नियोर्जि

नवभार्,

3)महाराष्ट्र

औद्योनर्क

नवकास

महामंडळ,

4)महसूल व वि नवभार्,
5)कौशल्य

नवकास

उद्योर्जकता

व

नवभार्,

6)ऊर्जा नवभार्
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परिशिष्ट-२
Maharashtra Electronics Policy, 2016
1. Background
Electronics industry is one of the fastest growing industries in India, driven by growth
in key sectors such as IT, consumer electronics, and telecom. The industry is expected to grow at
a CAGR of 9.8 percent from 2010 till 2015 (at more than twice the growth rate of the global
ESDM market) to reach USD 94.2 billion by 2015 and further to USD 400 billion by 2020.1
While demand increased across all sectors, high technology products, specifically electronic
products registered significant growth.
Year wise revenue of ESDM sector’s Product and Services Markets (USD billion)
YEAR

PRODUCT MARKET

SERVICES MARKET

TOTAL
ESDM MARKET

2010

51.22

7.79

59.01

2011

55.45

9.15

64.61

2012

57.58

10.72

68.31

2013

63.53

12.08

75.61

2014

70.48

13.68

84.16

2015

78.74

15.46

94.20

Imports

Domestically Manufactured

300

260

250
200
140

150
100

55
29

50
0
2014

2020(P)
IN USD BILLION

Of the current demand for ESDM products, 65 percent is being met by imports. As it is, this
import dependence is high and going forward the import bill from the electronics sector is
projected to surpass that of the oil sector - an area of grave concern. This underlines both the need
for import substitution and the immense opportunities posed by the sector to look at India as their
next manufacturing destination and cater both to the domestic demand as well as act as an exports
hub.
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Without suitable interventions in form of fiscal and non-fiscal support, imports of electronic items
will increase five-fold. In order to reduce the dependence on imports and to capitalize on the
sector’s potential the Government of India (GoI) has been pro-actively expanding efforts to
provide an impetus to the sector. To this end, the GoI has set a target of reducing the electronics
imports to 50 percent by 2016-17 from the present level of 65 percent. This increased domestic
production has been envisaged to yield an additional investment of USD 15 billion, generate
additional jobs to the tune of 27.8 million (compared to 2 million currently) and increase the
sector’s contribution to GDP to 10 percent – more than double of its present contribution of 4
percent.
Why is the Contribution of Sector Low Today?
India has traditionally not been a manufacturing oriented country. Our progess in
Technology is limited to IT services. States have also actively taken measures to provide
an impetus to the IT services domain. In the meanwhile, the demand for electronics
products has been on the rise. Companies aren’t very keen to set-up manufacturing
facilities in India owing to the higher costs of production as compared to countries like
China and Taiwan.

Note: Chart above is representational and not to scale

Key reasons cited by the investors are:
1. Tax related issues: Higher taxes, structural issues in taxes like the inverted duty
structure are major deterrents. Hence, fiscal incentives to offset the manufacturing
costs are a must.
2.Non-availability of Components: Due to the lack of an eco-system in India, large
scale manufacturers have to depend on imports of components. This in-turn
increases the cost of production. To counter this, it is imperative to that the State
Government should provide suitable support for MSME units in the sector so that
larger manufacturers can source materials from them.
3. Financing Costs: Being a manufacturing and raw material intensive industry, capital costs
and working capital costs are usually high. Interest rates in India are amongst the highest
in world. This necessitates the need for the state to come up with innovative ways to help
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companies in the sector. The ‘Electronic Development Fund’ (EDF) is a step in this
direction.
4. Infrastructure Issues: Trunk infrastructure such as connectivity to ports, airports and
national highways, freight corridors, high quality electricity and water supply are other
key requirements of the industry owing to the nature of the products and demands from
their clients. In addition to this, Common Facility Centers are also important. To assist in
infrastructure development Government of India provides monetary assistance to develop
Greenfield and Brownfield Electronic Manufacturing Clusters. Eight Brownfield clusters
have been notified in the state of Maharashtra.
5. Design Costs: Due to the complex nature of the products, their design-to-revenue cycles
are long and result in increased design costs. Hence, domestic manufacturers that add
higher value due to execution of complex designs face higher disability again making the
production uncompetitive.
Thus, to fully tap the potential of the ESDM sector, the GoI has announced some initiatives such
as:





A dedicated national sector policy, ‘National Policy on Electronics, 2012’ that provides
various incentives to manufacturers
Identification of the ESDM sector as a key manufacturing sector in its ‘Make in India’
campaign
Introduction of various schemes – Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS),
Electronics Manufacturing Cluster Scheme and Skill Development Scheme
100 percent FDI in electronics (except electronics for defence)

Likewise, the Government of Maharashtra is of the view that the ESDM sector is one of the key
propellants of its economic growth and will thus support the development of this sector by
infrastructure expansion, promotion of advanced technology, rewarding innovation and
enhancement of skills. Though the state government has been supporting the sector’s growth in
the past as well through establishment of brown field electronic manufacturing clusters in Pune,
Aurangabad and Navi Mumbai and other measures, there is an urgent need to take dedicated and
prompt initiatives for encouraging investments – one of the pre-requisites for growth and
development of the ESDM sector. This policy intends to build the ESDM sector with a set of
strategic initiatives like tax incentives, special incentives for anchor units, R&D and IPR
incentives for MSMEs.
Need for an Exclusive Policy
As stated above, the Indian electronics sector is suffering from a supply deficit translating
into increased dependence on imports. In fact, the output is so meager that the country’s
electronics hardware production constitutes only around 1.31 percent of the global
production (as per industry estimates). Given the wide gap in the demand-supply
equilibrium, electronic manufacturing companies across the world have evinced keen
interest in setting-up manufacturing facilities in India. States such as Karnataka, Andhra
Pradesh and Gujarat responded actively, by releasing exclusive policies for the sector. By
offering incentives over and above the incentives being offered by the GoI, such as
concessional land, capital subsidy, and R&D subsidy, these states today are reaping gains
from their initiative. Infact, some of these states also took a step ahead to attract investments
by making provisions for viability gap funding, interest free loans, establishment of export
oriented units and electronics hubs. Consequently, Karnataka and Andhra Pradesh today,
house the maximum number of ESDM enterprises, emerging as key investment
destinations for the sector.
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This further necessitates the need for Maharashtra to introduce an exclusive policy for the
state. Importantly, because the state has all other enabling factors to make it a lucrative
destination for investors and government support will go a long way in ensuring long-term
gains.
Maharashtra’s wide industrial base, expertise in manufacturing, a thriving IT environment
and availability of skilled manpower places it in a unique position to capitalize on this
opportunity. However, the state needs to address some of the lacunas to enable the growth
of the sector; key being lack of a conducive electronic manufacturing policy.
2. Vision, mission and objectives
2.1. Vision
To create globally competitive Electronics System Design and Manufacturing (ESDM)
industry in the state which can create huge employment opportunities for the people of our State
and gain a foot hold in the international market thereby contributing to the overall economy and
prosperity of the State.
2.2 Mission
1) To promote manufacturing of electronics products in the State by creating a favorable investor
friendly atmosphere.
2) To proactively help in development of a vibrant eco system of R & D, design and engineering
and innovation in electronics in the State.
3) To take up ESDM sector specific skill development and training programs.
4) To introduce Single Window facility for establishment of Electronics manufacturing units in
the State and addressing the challenges faced by potential investors and suitably facilitating access
to necessary infrastructural facilities like land, power, water etc.
5) To focus on promotion and branding Maharashtra as a leading ESDM destination.
2.3. Objectives
1) To establish Maharashtra as a globally recognized HUB for ESDM industry targeted to
achieve a turnover of $12.00 billion by 2020 with an investment of $3.00 billion creating
additional employment generation in this sector for one lakh people.
2) To increase ESDM sector’s export to $ 2.00 billion by 2020.
3) To initiate effective measures in active collaboration with industry stakeholders to
enhance the availability of skilled manpower in ESDM sector.
4) To promote creation of Intellectual Property (IP) in the ESDM sector by contributing
more funds to R & D for startups in the ESDM and Nano electronics sector.
5) To create specialized Governance structure within the Government to cater to the
specific needs o++f ESDM sector.
6) To expedite adoption of best practices in management of E-waste as per the directives
of Central & the State Government.
2.4. Policy validity
This policy will be valid up to five years.
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2.5. Applicability
Incentives/ benefits covered under this policy will be applicable to all areas of the state
For the purpose of Package Scheme of Incentives-2013 (issued by State Government vide
Resolution no. PSI-2013/(CR-54)/IND-8 dated 1st April 2013) areas of State are classified as
Group, A/B/C/D/D+/No industry district and Naxalism affected area, on the basis of their level
of industrial development; the same classification is adapted for this policy.
The Industrial units which are approved under the “Modified Special Incentive Package
Scheme” (M-SIPS) of Department of Electronics & Information Technology, Government of
India, will be eligible for incentives under this scheme and also units which are already approved
under M-SIPS will be eligible for incentives for balance period of the policy.
The Industrial units which are not covered under the (M-SIPS) Scheme of Government
of India will be eligible for regular incentives under the Industrial Policy-2013
3. Strategies
3.1. Creating ecosystem for globally competitive ESDM sector through:
1) Fiscal incentives.
2) Facilitating setting up projects like Lithium ion battery, LED manufacturing etc.
3)
4)
5)
6)
7)

Rationalizing and establishing industry friendly stable tax system.
Incentivisation of Technology transfer, R & D and IPR creation.
Encouraging Industry Associations in vendor and dealer network development.
Making available 24 x 7 uninterrupted quality power.
Create Electronics Development fund for ESDM sector.

3.2. Promotion of Exports
1) Incentives to EOU.
2) To encourage coordination and tie up with global Electronics cities in the leading
countries and engage with top ESDM companies to pro-actively invite investments in
the State.
3.3. Human Resource Development
Electronics manufacturing industries require skilled manpower to be competitive. The state
Government will focus on imparting the necessary skills to ensure availability of a quality labour
pool required for the sector. This will involve in:
1) Suitably designing the syllabus at institutes as per requirement to make available trained and
skilled manpower.
2) Creation of an institutional mechanism for the faculty development in various ESDM related
subjects.
3.4. Incubation centers/manufacturing park
Government will promote setting up of incubation centers for ESDM related sectors in association
with Academic Institutions/Industry. MIDC will provide infrastructure for such incubation
centers at nominal cost.
A parcel of land upto 100 acres will be kept reserved in DMIC project at Aurangabad for setting
up of Electronics manufacturing park under the Greenfield Electronic Cluster scheme of Govt of
India.
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3.5. Handling e-waste
Facilitating environment friendly e-waste handling policies by creating a mechanism with
industry to streamline the implementation of e-waste (Management and Handling) Rules, 2011
including restriction on usage of hazardous substances.
3.6. To constitute a high level committee with due representation from the Industry for marketing
the State's offers based on its competencies and thereby attract investments into the State.


Specific Incentives proposed for potential investors

4. Fiscal Incentives
Fiscal incentives shall be extended to eligible ESDM units under the umbrella of Package
Scheme of Incentives (PSI). A basket of incentives will be offered to eligible Micro, Small,
Medium manufacturing enterprises (MSME) and Large manufacturing enterprises (LE) covering
the incentives under paras 4.1 to 4.3, the total quantum of which will be limited to a ceiling of
100% of FCI or eligibility period of 10 years, whichever is earlier. The incentives mentioned in
paras 4.4 to 4.6 would be available in addition to the Basket of incentives above.
ESDM units in A and B category areas with minimum Fixed Capital Investment (FCI)
equal to Rs. 250.00 crores or minimum employment of 500 people and units in rest of the
state with minimum FCI of RS. 100.00 crores or providing employment to 250 people will be
accorded Mega project status. The quantum of incentives for Mega projects shall be decided
as per the provisions of IE&LD GR No. PSI-2013/C.R.- 54/ Ind-8 dated April 1, 2013 and
any subsequent GRs or Guidelines issued based on the decisions in the Cabinet SubCommittee or High Power Committee.
Admissible Incentives period for ESDM units will be extended by 3 years in Category A
and B areas and by 5 years in other parts of state compared to what is available under
prevailing Package Scheme of Incentives.
The incentives if any, offered by Government of India or any of its agencies or
local bodies shall be over & above the incentives offered under this policy.
4.1 Industrial Promotion Subsidy (IPS)
All eligible MSMEs and LEs in category A and B area will be offered IPS equal to [VAT
on local sales minus ITC (Input Tax Credit) or zero whichever is more + CST payable + 75%
of ITC] and in other parts of state [VAT on local sales minus ITC or zero whichever is more
+ CST payable + 100% of ITC] on eligible finished products.
Note - Modalities regarding disbursement of incentives, related to VAT & CST, will be
modified accordingly when GST is made applicable to the state.
4.2.

Interest Subsidy
All new /expansion units will be eligible for interest subsidy on term loans availed
from Banks and Public Financial Institutions for acquisition of fixed assets for the eligible
project. For the purpose of this assistance, bank’s prime lending rate or the rate of interest
actually charged, minus penal interest if any, whichever is less, will be taken as the
effective interest rate.
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The quantum of interest subsidy will be calculated at effective rate of interest, after
deducting the interest subsidy receivable under any Govt. of India scheme or 5% per
annum, whichever is less, provided that minimum 7% effective interest per annum is borne
by the industrial unit. Over all Celling of the interest subsidy shall be up to the Quantum
of VAT + CST collected during that year. If any MSME and LE units in ‘A’ & ‘B’
category area maintains permanent employees more than 1000 & in other category area
maintains permanent employees more than 500 then for such units 50% more interest
subsidy than their eligible interest Subsidy will be offered.
4.3.

Power Tariff Subsidy
Eligible new ESDM units will be eligible for power tariff subsidy to the tune of Rs. 1/per unit for a period of 3 years in category A and B areas and 5 years in other parts of
state subject to ceiling stipulated in para 4.7.

4.4.

Exemption from Electricity Duty

4.5.

Eligible New ESDM units will be exempted from paying Electricity Duty for 15 years.
Waiver of Stamp Duty
Eligible ESDM units will be exempted from payment of stamp duty during the
investment period, for acquiring land and for term loan purposes. Subject to condition
that, Units shall be required to submit NOC from competent Authority of Directorate of
Industries.

4.6.

Incentives for strengthening MSMEs
1. Following incentives will be admissible to eligible MSMEs:
a) 25% one time subsidy on capital equipment for technology up-gradation, limited to
Rs. 25.00 lakh.
b) 25% one time subsidy on capital equipment for cleaner production measures, limited
. to Rs. 5.0 lakh.
c) 75% subsidy on the expenses incurred on patent registration limited to Rs. 10.00 lakh
for National patents and Rs. 25.00 lakh for the International patents.

.

d) Assistance for a maximum of three industry standard quality certifications, at a rate of
50% of cost of quality certification within the overall ceiling of Rs. 6.00 lakh in 5
years. The amount of assistance will include :
i) Fees charged by certification agency,
ii) Consulting fees and training charges,
iii) Cost of testing equipment as suggested by BIS,
iv) Calibration charges of equipment.
2. One time incentives for Credit Rating of MSMEs
75% of the cost of carrying out Credit Rating by Small Industries Development Bank
of India/Government accredited Credit Rating agency, limited to Rs. 50,000.
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4.7

The amount of incentives under “Basket of Incentives,” as mentioned in para 4, to be
disbursed to MSMEs and LEs every year will be limited to 1/10 of the total Basket of
incentives sanctioned, with the provision of carrying forward the differential between the
actual sanctioned amount for a given year and the yearly disbursement limit.
For Mega Projects/ Ultra Mega Projects, if the E.C. period is more than 10 years, the
yearly limit for disbursement shall be equal to the total quantum of incentives divided by
the number of years as per eligibility period, with the provision of carrying forward the
differential between the actual sanctioned amount for a given year and the yearly
disbursement limit.

4.8.

For ESDM units under this policy there will be no Operative period succeeding Eligibility
period. Existing ESDM units, seeking benefits under this policy for expansion, will be
required to create minimum 25 percent more additional Fixed Capital Investment (FCI)
than that of existing gross FCI and in case of expansion the said additional FCI should
result in at least 25 percent increase in existing installed capacity or should result in at
least 10 percent increase in employment in non-supervisory category.

4.9.

The units shall be exempted from payment of Property Tax for a period of 10 years. The
projects, premises of which subsequently fall in Municipal Corporation, Municipal
Council shall also remain exempt from payment of Property Tax for this period of 10
years. The State Government will issue an advisory in this regard to the concerned urban
local bodies.

4.10. Electronic products used for data communication i.e. mobile phones, mobile tablets, their
parts, components & accessories and IT products like mother boards, routers, modems,
tablets, laptops, surveillance cameras, networking switches, other networking products
will be declared as "Goods of Special Importance" and will be taxed at lowest VAT rate.
Apart from boosting marketing of these electronic products it will help in establishing
after-sales service industry in Maharashtra.
4.11. Separate investment subsidy package for manufacture of Lithium ion battery, LED, TFT
industries and other thrust areas/ products as identified by the state would be introduced.
High Power Committee, constituted under Package Scheme of Incentives, will take
decision as and when proposal is received.
4.12.

Under Electronics Manufacturing Cluster (EMC) scheme of Government of India;
i) Green Field EMCs are given assistance as grant-in-aid equal to 50% of project
cost subject to a ceiling of Rs.50.00 crores for every 100 acres of land. Minimum industry
contribution is 25% of the project cost. In such Green field EMCs approved by GoI, for
every 100 acres of land, 15% of the project cost (by way of grant or by way of land) limited
to Rs.15.00crores will be contributed by MIDC in MIDC areas and by State Government
outside MIDC areas.
ii) Brown Field EMCs are given assistance equal to 75% of the project cost subject
to a ceiling of Rs.50.00 crores by GoI. Minimum industry contribution is 15% of project
cost. In such GoI approved Brownfield EMCs, 10% of project cost limited to Rs.10.00
crores will be contributed by MIDC in MIDC areas and by State Government outside
MIDC areas.
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iii) The designated electronics industry cluster would be assured of uninterrupted
24x7 quality power by providing dedicated additional feeders.
4.14

Anchor Units

In order to ensure the right ecosystem develops in the state, the Government of
Maharashtra has to actively work towards attracting an ‘anchor unit’ in the sector. The anchor
unit will further attract other players in the sector and also encourage MSME units to set-up
operations around it. Special Incentive package on a case to case basis will be given to first
two Anchor Units (with investment more than Rs.150.00 Crores) in each of the Electronic
Manufacturing Cluster notified by Government of India and package of incentives shall be
decided as per the provisions of IE&LD GR No. PSI-2013/C.R.- 54/ Ind-8 dated April 1, 2013
and any subsequent GRs or Guidelines issues based on the decisions in the Cabinet SubCommittee or High Power Committee.
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Electronic manufacturing
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Components & equipments
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Optical storage devices
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5. Other Incentives
5.1. Support to R&D institutions/Testing Facilities/Incubation and Innovation centres.
In order to give impetus to Research and Development, need based support will be
provided to R&D institutions set up with the approval of the State Government.
1. Apart from new and existing R&D institutions, testing facilities, incubation and
innovation centers will also be covered. The assistance will be given up to 50% of the
project cost excluding land and building subject to maximum 25.00 crores.
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2. One time assistance for contract/sponsored research work from any ESDM industrial
unit/ ESDM industries association to recognized R&D institution/ Technical college
approved by AICTE, will be considered at 50% of the project cost, subject to maximum
of Rs.50.00 lakh.
5.2.

Market Development Support

1.
Assistance to MSME units for participation in International trade fairs outside
India at the rate of 50% of total rent, literature and display material cost subject to a ceiling
of Rs.3.00 lakh, once in a year. The unit should not participate in an individual capacity,
but only as a part of the Industry Association which would participate in such trade fairs.
The assistance will be by way of reimbursement. MSME units shall have to apply within
six months from the date of participation for the assistance.
2.
Assistance to Industry Associations at 50% of total rent subject to a ceiling of
Rs.10.00 lakh for participation in International trade fair as Maharashtra Pavilion outside
India for participation by minimum 5 units. Such assistance shall be in the form of
reimbursement and will be extended only once in a year.
3.
Viability gap support to Industry Associations for organizing National
seminars/exhibitions in Maharashtra subject to a ceiling of Rs.10.00 lakh and for
organizing International seminar/exhibition in Maharashtra
subject to a ceiling of
Rs.25.00 lakh.
4.
Assistance for setting up of Convention Centre/Trade Centre by Industry
Associations at the rate of 50% of project cost up to Rs.10.00 crores excluding land cost.
6.

Electronics Development Fund
State Government will set up an Electronics Development Fund for the development of
ESDM sector in the State. An initial corpus of Rs.50.00 crores will be created for this
purpose. It will be fund of funds. It will be invested through other professionally
managed Early Stage Angel Funds and Venture Funds.

7.

8.

Human Resource Development
Manpower with proper skill and knowledge is key to success of any industry and
Electronics industry is no exception. The Government will take following measures to
create a pool of skilled manpower for the ESDM sector:
1. Appropriate infrastructure to train people at operator level would be created by
upgrading ITI/technical/vocational schools.
2. Short term courses and training institutes in after-sales service support would be
promoted through Public-Private partnership.
3. Capacity creation and curriculum up gradation in technical education especially in
ESDM field would be made a continuous process.
4. ESDM units can also use in-house training facility for imparting training to outside
candidates.
Initiatives for simplification of relevant legislations
8.1.

Electronics units will benefit from10

1.

Relaxations under the Shops and Establishment Act with regard to working hours,
work shifts and employment of women, with her consent to work in shifts.
Provided safety of women employee will be responsibility of concerned
management.

2.

Exemption from maintaining physical records for attendance and salary.

3.

Option for self-certification and filing of consolidated annual returns under 13 Acts
administered by the Labour department.

8.2

ESDM Industry will be declared as essential service under “Maharashtra Essential
Services and Maintenance Act”. Government would make necessary amendments
in the Act to include ESDM industry in the list of essential services.

8.3.
Provision for Electronics units to maintain employee related records required
under various labour laws in electronic form, and to accept returns in electronic form will
be made in line with the progress of computerization in the Labour department.
8.4.
Electronics units not discharging process effluent and with less than 100
employees will be exempt from obtaining consent from the Maharashtra Pollution Control
Board (MPCB). Such units will be required to submit annual statements to MPCB on the
disposal of wastes like electronics wastes, used batteries and used oil. These units will
have to be connected to local sewage network.
8.5.
On the line of relaxation under Contract Labour Act which have been approved for
units in SEZs will be considered for all electronics units also, subject to approval of the
legislature.
8.6 ESDM units will be treated as continuous process industry for the purpose of power
supply & there will be continuous supply of electricity through separate / dedicated feeder
for 24 hrs. in a week.
8.7.
A single window clearance system will be created for State Government
approvals for ESDM units.
9.
List of ESDM verticals as applicable for MSIPS will apply & only those units
notified by Government of India will be eligible for incentives under this Policy. The list of ESDM
verticals will get modified whenever Government of India modifies any changes in the
Notification dated 27th July, 2012, subsequently.

******************
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महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण, 2016
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महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण, 2016- मराठी (पनरनिष्ट्ट-2-अ)
1. पार्श्वभम
ू ी:
इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योग हा भारतामध्ये झपाटयािे नवकनसत होणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांपैकी
एक उद्योग क्षेत्र आहे . नवशेषत: मानहती तंत्रज्ञाि, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्ररानिक्ट्स साधिे आनण
दूरसंचार या क्षेत्रातील वाढ ही इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राच्या वाढीस चालिा दे णारी ठरली आहे . या
उद्योगाची सि 2010 पासूि ते 2015 पयंत CAGR (Compounded Annual Growth
Rate) मध्ये 9.8% याप्रमाणे वृध्दी होईल असे अपेनक्षत आहे (वृध्दीचा हा दर जागनतक
ESDM - Electronic System Design & Manufacturing बाजारपेठेच्या वाढीच्या
दुप्पटीपेक्षा जाथत आहे ). ही वृध्दी सि 2015 पयंत 9420.00 कोटी अमेनरकि डॉलर
इतकी असेल आनण सि 2020 पयंत ती 40,000.00 कोटी अमेनरकि डॉलर पयंत जाईल.
उद्योगाच्या सवगच क्षेत्रात मागणी वाढलेली असली तरी उच्च तंत्रज्ञाि असलेली उत्पादिे
आनण नवशेषत: इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिाची मागणी फार लक्षणीयरीत्या वाढली आहे .
इलेक्ट्ररानिक्ट्स रचिा प्रणाली ् उत्पादक उद्योग (ESDM) ् संबंधीत से्ा क्षे त्रातील
्ार्षिक उलाढाल (अमेनरकि डॉलर, कोटीत)
वषग

उत्पादि

सेवा

2010
2011
2012
2013
2014

5122.00
5545.00
5758.00
6353.00
7048.00

779.00
915.00
1072.00
1208.00
1368.00

एकूण ESDM
बाजारपेठ
5901.00
6461.00
6831.00
7561.00
8416.00

1546.00

9420.00

2015

7874.00

सद्यध्थितीत दे शामध्ये इले क्ट्ररानिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग (ESDM) म्हणजेच
इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांच्या मागणीची पूतगता करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आयातीचा वाटा 65%
इतका आहे . आयातीवर असणारे इतक्ट्या मोठया प्रमाणातील परावलंनबत्व ही चचतेची बाब असूि
हे नचत्र ि बदलल्यास इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांचा आयात खचग हा लवकरच पेरोनलयम उत्पादिांच्या
आयात खचाला मागे टाकेल. इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांबाबतची वथतुध्थिती नवचारात घे ता आयात
पयायीकरण निमाण करणे आनण या क्षेत्रातील मोठया प्रमाणावर असणारी संधी ध्यािात घे ऊि

भारत दे श हा इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांचे निर्थमती केंद्र म्हणूि उदयास येणे आनण दे शांतगगत गरजा पूणग
करण्याबरोबरच इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांचे नियात केंद्र बिणे अत्यावश्यक झाले आहे .या क्षेत्रास
योग्य आर्थिक आनण इतर मदत ि नमळाल्यास इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांची आयात पाच पट वाढे ल.
आयातीवर असणारे अवलंनबत्व कमी करणे आनण इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योगात दडलेल्या सामर्थ्याचा
लाभ घे ण्याच्या उद्दे शािे भारत सरकारिे या क्षेत्रास चालिा दे ण्यासाठी पुढाकार घे ऊि प्रयत्ि सुरु
केले आहे त. यासाठी भारत सरकारिे सि 2016-17 पयंत इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांच्या आयातीचे
प्रमाण सध्याच्या 65 टक्ट्क्ट्यांवरुि 50 टक्ट्के एवढे कमी करण्याचे लक्ष्य निधारीत केले आहे .
दे शांतगगत होणाऱ्या उत्पादिाच्या या वाढीमुळे या क्षेत्रात 1500 कोटी अमेनरकि डॉलसग इतकी
अनधकची गुंतवणूक होणे अंदानजत आहे . याबरोबरच सुमारे 27.8 दशलक्ष इतका रोजगार (जो
सध्या 2 दशलक्ष आहे ) निमाण होईल. तसेच इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राचा दे शाच्या GDP मधील वाटा
10% इतका होईल. जे सध्याच्या 4 % च्या दुप्पटीपेक्षा जाथत असेल.
इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षे त्राचा सहभाग का कमी आहे ?
परं परे िे भारत हा उत्पादि क्षेत्राला प्राधान्य दे णारा दे श िाही. तंत्रज्ञािातील आपले कौशल्य
हे मानहती तंत्रज्ञािातील सेवाक्षेत्रापुरते नसनमत आहे . अिेक राजयांिी मानहती तंत्रज्ञाि सेवाक्षेत्रामध्ये
वृध्दी होण्यासाठी पुढाकार घे ऊि उपाय योजिा केली आहे . दरम्यािच्या काळात इलेक्ट्ररानिक्ट्स
उत्पादिांची मागणी वाढत चालली आहे . या क्षेत्रातील कंपन्या चीि आनण तैवाि या सारख्या
दे शांपेक्षा जाथत उत्पादि खचग येत असल्यामुळे, भारतामध्ये उत्पादि करण्यासाठी उद्योग घटक
थिापणेबाबत उदासीि आहे त.

गंत्णूकदारांिी उपस्थित केलेली मख्य कारणे :
1. करांच्या अििं गािे मद्दे : करांचे उच्च दर व कर आकारण्याची पध्दती जसे Inverted Duty
Structure या उत्पादकांिा परावृत्त करतात. त्यामुळे उत्पादि खचाचे संतल
ु ि ठे वण्याकरीता
आर्थिक प्रोत्साहिांची गरज आहे .
2. सटया भागांची अिपलब्धता : भारतामध्ये या उद्योगांचा अद्याप पयाप्त नवकास झालेला
िसल्यािे उत्पादि करणाऱ्या नवशाल घटकांिा सुटया भागांसाठी आयातीवर अवलंबि
ू राहावे
लागते. यामुळे उत्पादि खचात वाढ होते. या ध्थितीचा सामिा करण्यासाठी राजय सरकारांिी
इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांिा सहाय्य करुि सक्षम केले पाहीजे जयामुळे
नवशाल उत्पादक घटकांिा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडू ि सुटया भागांचा पुरवठा होऊ शकेल.
3. न्निय पर्ठा खचव : हे वरील घटक उत्पादि करणाऱ्या व कच्च्या मालावर अवलंबि
ू
असल्यािे, ध्थिरगुंतवणूकीवरील आनण खेळत्या भांडवलावरील खचग जाथत असतो. भारतामध्ये

व्याजाचे दर हे तुलिेत जगामध्ये सवानधक आहे त. हे नवचारात घे ता राजयािे िानवन्यपूणग
उपाय योजिा तयार करुि या क्षेत्राला आधार दे णे आवश्यक आहे . या नदशेिे उपाय
योजिेचा भाग म्हणूि 'इलेक्ट्ररानिक्ट्स नवकास निधी' (Electronics Development FundEDF) थिापि करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे .
4. पायाभूत सन्धे संबंधातील अडचणी : उद्योग घटकांिा सवगसमावेशक पायाभूत सुनवधांची
आवश्यकता असते. यामध्ये उत्पादिाच्या नठकाणापासूि बंदरे , नवमाितळ, राष्ट्रीय महामागग, माल
वाहतूकीसाठीचे नवशेष कॉरीडॉर जोडलेले असणे आवश्यक असते. याबरोबरच दजेदार नवद्युत
जोडणी आनण पाणीपुरवठा हे घटकसुध्दा महत्वाची भूनमका बजावतात. तसेच सामानयक सुनवधा
केंद्र यांचीही आवश्यकता असते. पायाभूत सुनवधांमधील नवकास साधण्यासाठी भारत सरकार ग्रीि
नफल्ड आनण ब्राऊि नफल्ड इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांच्या औद्योनगक समुहांसाठी आर्थिक सहाय्य
पुरनवते. महाराष्ट्र राजयात आठ ब्राऊि नफल्ड क्ट्लथटर अनधसूनचत करण्यात आले आहे त.
5. रचिेच्या (नडझाईि) अििंगािे खचव : इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांच्या गुंतागुंतीच्या रचिेमळ
ु े
त्याचे नडझाईि करुि पुढे त्यातूि महसुल नमळणे हे चक्र पूणग होण्यास मोठा कालावधी लागतो.
पनरणामी नडझाईिसाठीचा खचग वाढतो. यामुळे दे शातील उत्पादकांिा बाजारपेठेत नटकाव धरता
येईल असे उत्पादि करता येत िाही.
यासाठी भारत सरकारिे ESDM क्षेत्रातील वृध्दीच्या संधींचा पूणग लाभ घे ण्याच्या दष्ट्ृ टीिे
पुढाकार घे ऊि काही महत्वाची पावले उचललेली आहे त.
 इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योग क्षेत्रासाठी थवतंत्रपणे तयार केले ले 'राष्ट्रीय इलेक्ट्ररानिक्ट्स धोरण
2012' (National Electronics Policy - 2012) न्वये उत्पादकांिा नवनवध अिुदािांची
तरतूद दे ऊ केली आहे .
 'मेक इि इंनडया' या उपक्रमात इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राला महत्वाचे उत्पादि क्षेत्राचा दजा दे ण्यात
आला आहे .
 नवनवध योजिांची सुरुवात - इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रासाठी सहाय्यभूत होतील अशा सुधानरत
नवशेष सामुनहक प्रोत्साहि योजिा, इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांसाठी समुह नवकास योजिा
आनण कौशल्य नवकास योजिा या प्रकारच्या योजिांची अंमलबजावणी करण्यात येत
आहे .
 इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रामध्ये िेट 100% नवदे शी गुंतवणूकीस परवािगी दे ण्यात येत आहे .
(संरक्षणातील इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्र वगळू ि).
केंद्र शासिाप्रमाणेच महाराष्ट्र शासिािेही, इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्र हे राजयाच्या आर्थिक
नवकासाठी महत्वाचे योगदाि दे णारे क्षेत्र असल्याचे ओळखूि या क्षेत्राच्या नवकासासाठी पायाभूत
सुनवधांमध्ये वृध्दी करणे , आधुनिक तंत्रज्ञािाला चालिा दे णे, िानवन्याची दखल घे ऊि प्रोत्साहि दे णे
आनण कौशल्य वृध्दी करणे या माध्यमातूि सहाय्य करण्याचे ठरनवले आहे . राजयात इलेक्ट्ररानिक्ट्स
क्षेत्राच्या वाढीसाठी ब्राऊि नफल्ड इलेक्ट्ररानिक्ट्स म रन्युफरक्ट्चचरग क्ट्लथटर पुणे, औरं गाबाद आनण िवी
मुंबई येिे थिापि करणे आनण इतरही माध्यमातूि या क्षेत्रास सहाय्य करीत असले तरीही या क्षेत्रात
गुंतवणूकीस चालिा दे णेबाबत प्रकषािे व तातडीिे प्रयत्ि करणे आवश्यक झालेले आहे .
इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राच्या वाढीसाठी गुंतवणूक वाढणे अत्यंत महत्वाचे आहे . राजयाचे हे धोरण
इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले करनवषयक अिुदािे, प्रणेता (Anchor)
उद्योगांिा नवशेष अिुदािे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांिा (MSME) संशोधि आनण
नवकासासाठी (R & D) आवश्यक अिुदािे दे णे आनण या उद्योगांिा बौनिक मालमत्ता अनधकार
(IPR) बाबतची अिुदािे याबाबतच्या तरतूदी असणार आहे .
थ्तंत्र धोरणाची आ्र्शयकता :याआधी नवषद केल्यािुसार भारतातील इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रापुढे पुरवठयामध्ये असलेल्या
तुटवड्याची समथया आहे , पनरणामी या क्षेत्रास परदे शातूि होणाऱ्या आयातीवर अवलंबि
ू राहावे

लागते. वाथतनवकत: दे शातील एकूण इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादि (Output) हे अगदीच कमी असूि ते
एकूण जागनतक उत्पादिाच्या केवळ 1.31 टक्ट्के इतके आहे (उद्योगाच्या अंदाजाप्रमाणे). मागणी व
पुरवठयातील या मोठया दरीमुळे जगातील इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिकते भारतामध्ये उत्पादि
करण्यासाठी कारखािे थिानपत करणेबाबत थवारथय दाखनवत आहे त. या उद्योग समुहांिा किाटक,
आंध्र प्रदे श आनण गुजरात या राजयांिी नवशेष धोरणे आखूि त्याद्वारे भारत सरकार दे त असलेल्या
अिुदािांबरोबरच राजयाची अिुदािे दे ऊ करुि सकारात्मक प्रनतसाद नदला आहे . या अिुदािांमध्ये
सवलतीच्या दरात जमीि दे णे, भांडवली अिुदाि आनण संशोधि व नवकासासाठी (R & D)
अिुदािे इत्यादींचा समावेश आहे . या राजयांिा त्यांिी केलेल्या उपाय योजिेचे सकारात्मक पनरणाम
अिुभवास येत आहे त. वाथतनवकत: या राजयांिी या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्थषत करण्यासाठी
व्यवहायगता तफावत निधी (Viability Gap Funding) व्याजरहीत कजग दे णे, नियातक्षम घटक
थिापणे, इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिांची केंद्रे (Electronics Hubs) तयार करणे या उपाय योजिाही
केल्या आहे त. पनरणामी किाटक आनण आंध्र प्रदे श या राजयांमध्ये सद्य:ध्थितीत मोठया संख्येिे
ESDM उद्योग आहे त व महत्वाचे गुंतवणूक क्षेत्र म्हणूि उदयास आले आहे .
यामुळे महाराष्ट्र राजयािेही इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रासाठी नवशेष धोरण आखण्याची आवश्यकता
निमाण झाली आहे . महत्वाचे म्हणजे राजयात एकूणच उद्योगांसाठी अिुकूल ध्थिती असल्यामुळे
राजयातील इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रही गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूकीसाठी आकषगक ठरे ल आनण
शासिाच्या सहाय्यामुळे या क्षेत्रातूि प्रदीघग काळासाठी लाभ नमळत राहील.
महाराष्ट्र राजयात उद्योगांसाठी असणारे पोषक वातावरण, उत्पादिासाठी आवश्यक
असणारे कौशल्य, मानहती तंत्रज्ञाि उद्योगासाठी अिुकूल ध्थिती आनण उपलब्ध असणारे कुशल
मिुष्ट्यबळ या बाबी पाहता इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्रातूि लाभ प्राप्त करण्यासाठी राजयास नवशेष संधी आहे .
असे असले तरी इलेक्ट्ररानिक्ट्स क्षेत्राच्या नवकासासाठी काही त्रूटींचे निवारण करणे आवश्यक आहे .
त्यापैकीच एक त्रूटी म्हणूि या उद्योगांिा अिुकूल ठरे ल असे राजयाचे इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादिासाठी
थवतंत्र धोरण आखणे गरजेचे ठरले आहे .

2.

दृष्ट्टीकोि, अनभयाि आनण उनद्दष्ट्ये :

2.1 दृष्ट्टीकोि
जागनतक थपधेत नटकाव धरु शकेल अशा राजयात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक
उद्योगांिा (ESDM) राजयात चालिा दे वूि राजयातील लोकांकनरता रोजगाराच्या मोठया संधी
निमाण करणे आनण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला ठसा उमटवूि राजयाची एकूण अिगव्यवथिा
समृध्द करणे.
2.2 अनभयाि
1. गुंतवणकदारांिा गुंतवणूक करण्याकनरता अिुकूल वातावरण निमाण करूि राजयात,
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
वथतूंचे उत्पादि करण्यास चालिा दे णे.
2. राजयातील इले क्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्राची रचिा व अनभयांनत्रकी यामध्ये िविवीि बदल करूि
राजयात संशोधि व नवकास प्रणाली निमाण करूि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्राचा नवकास करण्यास
सक्रीयपणे सहाय्य करणे.
3. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग या क्षेत्राशी संबंनधत कौशल्यवृध्दी व
प्रनशक्षण कायगक्रम तयार करणे.
4. राजयात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक घटक थिापि करण्यासाठी एक नखडकी योजिा सुरू करणे
व या संदभात गुंतवणुकधारांिा सामिा कराव्या लागणाऱ्या समथयांचे निराकरण करुि त्यांिा
जमीि, ऊजा, पाणी इत्यादींसारख्या आवश्यक पायाभूत सेवा सुनवधा उपलब्ध करूि दे णे.

5. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगाच्या दष्ट्ृ टीिे एक अग्रेसर थिाि म्हणूि
महाराष्ट्र राजय पुढे आणूि जगभर त्याचे िाव प्रनसध्द होण्यावर लक्ष केन्द्रीत करणे.
2.3 उनद्दष्ट्टे
1. 2020 पयंत जवळपास 1 लक्ष लोकांसाठी या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी निमाण
करूि 300
कोटी डॉलसग इतक्ट्या गुंतवणुकीसह 1200 कोटी डॉलसग इतक्ट्या
उलाढालीचे लक्ष्य ठे वूि
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगाकनरता
जागनतक थतरावर सवगमान्य हब म्हणूि
महाराष्ट्राची ओळख निमाण करणे.
2. 2020 पयंत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्रातील नियात 200 कोटी
डॉलसग इतकी करणे.
3. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्राकनरता कुशल मिुष्ट्यबळाची
उपलब्धता वाढनवण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या गुंतवणुकदारांच्या सनक्रय
सहयोगािे या क्षेत्रात प्रभावी उपाययोजिा करणे.
4. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग व ि रिो इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रातील संशोधि
व नवकासासाठी अनधकानधक निधी उपलब्ध करूि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व
उत्पादक उद्योग क्षेत्रात बौध्ध्दक मालमत्ता निर्थमतीस चालिा दे णे.
5. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्रातील नवनिर्थदष्ट्ट गरजा
भागनवण्याकनरता शासिांतगगत नवशेष नवभाग/ शासि व्यवथिा निमाण करणे.
6. या उद्योगामुळे निमाण होणा-या ई-कचऱ्याचे व्यवथिापि करण्यासाठी केंद्र शासिाच्या
व राजय शासिाच्या निदे शािुसार शाथत्रोक्ट्त पितीचा वापर करुि त्याची नवल्हे वाट
लावणे.
2.4 धोरणाची ्ैधता
हे धोरण लागू झाल्यापासूि 5 वषापयंत अंमलात राहील.
2.5

धोरणाची व्याप्ती

या धोरणा अंतगगत दे ण्यात येणारी प्रोत्साहिे/फायदे राजयातील सवग भागातील उद्योगांिा
दे य असतील. केंद्र शासिाच्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स आनण मानहती तंत्रज्ञाि नवभागाच्या Modified
Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) अंतगगत प्रोत्साहिे जया घटकांिा मंजरू केली
असतील त्यांिा या प्रथतुत योजिेअंतगगत प्रोत्साहिे अिुज्ञेय राहतील. तसेच ज्या घटकाांना MSIPS अांतर्गत यापूर्वी प्रोत्साहने मांजूर केली असतील त्याांना उर्वगररत कालार्वधीसाठी

प्रोत्साहने अनुज्ञय
े राहतील.
जया घटकांिा MSIPS अंतगगत प्रोत्साहिे केंद्र शासिाकडू ि मंजरू झाली िसतील अशा
घटकांिा राजयाचे नवद्यमाि औद्योनगक धोरण-2013 अंतगगत नियनमत प्रोत्साहिे अिुज्ञेय राहतील.
3.

कायव तंत्र

3.1
इलेक्ट्रानिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्र ( ESDM) कनरता खालील
माध्यमातूि जागनतक थतरावर थपधा करण्यास सक्षम बिनवण्यासाठी वातावरण निर्थमती करण्यात
येईल :1. आर्थिक प्रोत्साहि दे णे,
2. नलनियम आयि बरटरी, एल इ डी उत्पादि इत्यादी सारख्या प्रकल्पांची
उभारणी करण्याकनरता सुनवधा निमाण करुि दे णे
3. कर प्रणालीमध्ये सुसत्र
ू ीकरण करूि उद्योगानभमुख ध्थिर करप्रणाली
प्रथिानपत करणे,

4. तंत्रज्ञािाचे हथतांतरण, संशोधि व नवकास आनण बौध्ध्दक मालमत्ता हक्ट्क
निर्थमती यास प्रोत्साहि दे णे,
5. पुरवठादार आनण नवक्रेते यांच्यातील संपकग व्यवथिा करणाऱ्या/ नवकनसत
करणाऱ्या औद्योनगक संथिा / संघटिांिा प्रोत्साहि दे णे,
6. आठवडाभर चोवीस तास (24 X 7) अखंडीत वीज उपलब्ध करूि दे णे,
7. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
नवकास निधी निमाण करणे.
3.2 नियातीस चालिा दे णे
1.
2.

नियातनभमुख उद्योग घटकांिा प्रोत्साहिे दे णे.
जगातील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या दे शामधील नवनवध क्षेत्रांशी समन्वय
साधणे व त्यांच्याशी संपकग जोडण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे आनण आघाडीवरील
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग कंपन्यांशी प्रनतबंध होऊि राजयात
गुंतवणूक करण्यास पुढाकार घे ण्यासाठी निमंनत्रत करणे.

3.3 मिष्ट्यबळ न्कास
इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादि उद्योग थपधाक्षम होण्यासाठी कुशल मिुष्ट्यबळाची गरज असते. या
क्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे , कुशल मिुष्ट्यबळ उपलब्ध होण्याकरीता राजय शासि आवश्यकतेिस
ु ार
कौशल्य प्रनशक्षण दे ण्यावर भर दे ईल. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल1. प्रनशनक्षत व कुशल मिुष्ट्यबळ उपलब्ध करूि दे ण्याच्या दष्ट्ृ टीिे शैक्षनणक संथिांत
आवश्यकतेिरु
ु प अभ्यासक्रम तयार करणे.
2. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगांशी निगडीत नवनवध नवषयांशी संबंनधत
नशक्षकांचे ज्ञाि नवकनसत करण्याकनरता संथिात्मक यंत्रणा निमाण करणे.
3.4 उब्णी केंद्रे (इिक्ट्यबे िि सेंटसव) / उत्पादि उद्यािे
शैक्षनणक संथिा / इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योग यांच्या सहयोगािे इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व
उत्पादक उद्योगांशी संबंनधत असलेल्या क्षेत्रांसाठी इिक्ट्युबेशि सेंटसग थिापि करण्यास शासि
प्रोत्साहि दे ईल. अशा इन्क्ट्युबेशि केंद्राकरीता महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ (MIDC)
अल्प चकमतीत पायाभूत सुनवधा पुरवेल.
केंद्र शासिाच्या ग्रीिनफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योग समुह योजिे अंतगगत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
उत्पादि उद्याि थिापि करण्याकरीता औरं गाबाद येिे नदल्ली-मुंबई इंडथरीयल कॉरीडॉर (DMIC)
प्रकल्पा अंतगगत 100 एकर पयगन्त भूखंड आरनक्षत ठे वण्यात येईल.
3.5 ई-कचरा व्य्थिापि
इ- कचरा हाताळणी नवषयक धोरण पयावरणाकुल असावे यासाठी धोकादायक घटकांचा
वापर करण्यावरील निबंधासह इ-कचरा (व्यवथिापि व हाताळणी ) नियम, 2011 ची
अंमलबजावणी करण्यास या क्षेत्रातील उद्योगांच्या सहकायािे पयावरणपूरक यंत्रणा निमाण करणे.
3.6 शासिाकडू ि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्राला दे ण्यात येणारे महत्व थपष्ट्ट करणाऱ्या राजय शासिाच्या
प्रोत्साहक योजिेअंतगगत प्रनसध्दी दे ण्यासाठी व त्याद्वारे राजयात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीस आकर्थषत
करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योगांचे यिोनचत प्रनतनिनधत्व असलेली उच्चथतरीय सनमती गठीत
करणे .

* या क्षे त्रातील गंत्णूकदारांसाठी प्रथतान्त न्निर्षदष्ट्ट प्रोत्साहिे.
4.

आर्षिक प्रोत्साहिे
पात्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा आर्थिक प्रोत्साहिे सामुनहक
प्रोत्साहि योजिेच्या धतीवर दे य होतील. राजयातील सवग क्षेत्रातील पात्र सुक्ष्म, लघु , मध्यम व
मोठ्या उत्पादक औद्योनगक उपक्रमांिा 4.1 ते 4.3 मध्ये िमूद केल्याप्रमाणे एकनत्रत सवलती
(Basket of Incentives) अिुज्ञेय असतील. या एकनत्रत सवलतींची एकूण मयादा थिीर
भांडवली गुंतवणुकीच्या 100 टक्ट्के चकवा 10 वषाचा पात्रता कालावधी; जे आधी येईल, एवढी
असेल. वरील एकनत्रत सवलतीं व्यनतनरक्ट्त अनधकची पनरच्छे द 4.4 ते 4.6 अंतगगत िमुद
प्रोत्साहिे नमळतील.
नकमाि रु.250.00 कोटींइतकी ध्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या चकवा नकमाि 500
व्यक्ट्तींिा रोजगार नमळवूि दे णाऱ्या अ आनण ब प्रवगग क्षेत्रामधील आनण रु.100.00 कोटीइतकी
नकमाि ध्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या चकवा 250 व्यक्ट्तींिा रोजगार नमळवूि दे णाऱ्या
राजयातील इतर क्षेत्रांमधील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा नवशाल प्रकल्प (मेगा
प्रोजेक्ट्ट) दजा दे ण्यात येईल. या नवशाल प्रकल्पांिा द्यावयाची प्रोत्साहिे उद्योग, ऊजा व कामगार
नवभागाचा शासि निणगय क्र. PSI-2013/C.R.-54/Ind-8, नदिांक 1 एनप्रल, 2013 आनण
तद्िंतर निगगनमत शासि निणगय चकवा मंत्रीमंडळ उपसनमती चकवा उच्चानधकार सनमतीच्या
निणगयावर आधारीत मागगदशगक सूचिांिस
ु ार ठरनवण्यात येतील.
इलेक्ट्रानिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग घटकां कनरता पात्र अिुज्ञेय प्रोत्साहि
कालावधी (Incentives Period)अध्थतत्वात असलेल्या सामुनहक प्रोत्साहि योजिे अंतगगत पात्र
कालावधीपेक्षा राजयाच्या Aआनण B क्षेत्रात 3 वषािी तर इतर क्षेत्रात 5 वषांिी वाढनवण्यात येईल.
या धोरणांतगगत दे य करण्यात आलेली प्रोत्साहिे ही केंद्र शासिातफे चकवा त्यांचे
कोणत्याही यंत्रणेमाफगत चकवा थिानिक प्रानधकरणामाफगत दे य करण्यात आलेल्या प्रोत्साहिा
व्यनतनरक्ट्त असतील.
4.1 औद्योनगक न्कास अिदाि (IPS)
राजयातील पात्र सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठ्या औद्योनगक उपक्रमांिा त्यांिी उत्पानदत
केलेल्या पात्र उत्पादिावर A आनण B वगगवारी क्षेत्रात थिानिक नवक्रीवरील मुल्यवर्थधत कर वजा
इिपुट टरक्ट्स क्रेडीट (ITC) चकवा शुन्य यापैकी जे अनधक असेल ते अनधक दे य केंनद्रय नवक्रीकर
अनधक 75 टक्ट्के इिपुट टरक्ट्स क्रेडीट) इतके तसेच राजयाच्या इतर क्षेत्रात थिानिक नवक्रीवरील
मुल्यवर्थधत कर वजा इिपुट टरक्ट्स क्रेडीट चकवा शुन्य यापैकी जे अनधक असेल ते अनधक दे य
केंद्रीय नवक्रीकर अनधक 100 टक्ट्के इिपुट टरक्ट्स क्रेडीट) इतके औद्योनगक नवकास अिुदाि दरवषी
दे य असेल.
नटप- मूल्यवर्थधत कर (VAT) व केंद्रीय नवक्रीकर (CST) संबंनधत अिुदाि नवतरीत
करण्याची पध्दत, राजयामध्ये GST लागू झाल्यािंतर त्याप्रमाणे सुधानरत केली जाईल.
4.2 व्याज अिदाि
सवग िवीि / नवथतारीत उत्पादक घटक पात्र प्रकल्पामधील थिीर मालमत्ता खरे दीसाठी
बँकेकडू ि / सावगजनिक नवत्तीय संथिेकडू ि घे तलेल्या मुदत कजावर व्याज अिुदाि नमळण्यास पात्र
असतील याकरीता बँकेचा प्राईम लेंडींग रे ट चकवा प्रत्यक्ष आकारलेला व्याज दर वजा दं ड व्याज
(असल्यास) यापैकी जो कमी असेल तो वाथतनवक व्याज दर समजण्यात येईल.

वाथतनवक व्याज दरातूि घटकाला केंद्र शासिाच्या कोणत्याही योजिेअंतगगत नमळणारे
व्याज अिुदाि वजा करुि उवगरीत व्याज दराएवढे चकवा जाथतीत जाथत 5 टक्ट्के यापैकी जे कमी
असेल त्याएवढे व्याज अिुदाि दे य असेल, परं तू कमीत कमी दरसाल 7 टक्ट्के व्याज उद्योग
घटाकािे थवत: भरणे अनिवायग असेल. सदर व्याज रकमेची मयादा सदर वषी भरण्यात आलेल्या
मूल्यवर्थधत कर + CST पोटी प्राप्त रकमे एवढी असेल ‘अ’ आनण ‘ब’ प्रवगग क्षेत्रातील जया पात्र
सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठ्या औद्योनगक उपक्रम घटकांमध्ये थिायी कामगारांची संख्या 1000 हू ि
अनधक असेल तसेच इतर प्रवगग क्षेत्रातील जया घटकांमध्ये थिायी कामगारांची संख्या 500 हू ि
अनधक असेल अशा घटकांिा अिुज्ञेय व्याज अिुदािाच्या 50 % हू ि अनधक व्याज अिुदाि नदले
जाईल.
4.3 ्ीज आकार अिदाि. (पॉ्र टे रीफ सबनसडी)
पात्र िवीि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग घटकांिा A आनण B वगगवारी
क्षेत्रात तीि वषांकरीता आनण राजयाच्या इतर क्षेत्रात 5 वषाकरीता प्रती युनिट रु. 1/- प्रमाणे
पनरच्छे द 4.7 प्रमाणे िमुद मयादे च्या अधीि राहू ि वीज आकार अिुदाि नमळण्यास पात्र असतील.
4.4 ्ीज िल्कातूि सूट
पात्र िवीि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा 15 वषांसाठी वीज शुल्क
भरण्यातूि सूट दे ण्यात येईल.
4.5 मद्रांक िल्क माफी
उद्योग न्भागाच्या सक्षम प्रानधकाऱ्याकडू ि माफीबाबत िा-हरकत प्रमाणपत्र सादर
करण्याच्या अटीच्या अधीि राहू ि पात्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकांिा
गुंतवणूक कालावधीत जमीि संपादि करण्यासाठी व मुदत कजासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्यातूि सूट
दे ण्यात येईल.
4.6 सूक्ष्म, लघ आनण मध्यम औद्योनगक उपक्रम यांच्या बळकटीकरणासाठी प्रोत्साहिे
ेे

1.

पात्र सूक्ष्म, लघु, आनण मध्यम औद्योनगक उपक्रमांिा खालील प्रोत्साहिे दे य असतील :अ)
तंत्रज्ञािाचा दजा उं चावण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली उपकरणांवर एक वेळेस
25 टक्ट्के अिुदाि, रु.25.00 लाखाचे मयादे त.
ब)
उत्पादि प्रदुषणमुक्ट्त करण्याकरीता लागणाऱ्या भांडवली उपकरणांवर एक
वेळेस 25 टक्ट्के अिुदाि, रु.5.00 लाखाचे मयादे त
क)
पेटंट रनजथरेशि खचावर 75 टक्ट्के अिुदाि, दे शांतगगत पेटंटसाठी रु.10.00
लाखाचे मयादे त तर आंतरराष्ट्रीय पेटंटकनरता रु. 25.00 लाखाचे मयादे त
ड)
औद्योनगक गुणवत्ता प्रमाणिाच्या चकमतीच्या 50% दरािे जाथतीत जाथत तीि
प्रमानणत गुणवत्ता प्रमाणपत्र घे ण्याकनरता 5 वषाचे काळात एकूण रु.6.00
लाखाचे मयादे त अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. यासाठीच्या अिगसहाय्याच्या रकमेत,
पुढील बाबींचा समावेश
करण्यात येईल.
एक) प्रमाणि अनभकरणािे आकारलेले शुल्क.
दोि) सल्ला दे ण्यासाठी आकारलेले शुल्क व प्रनशक्षण खचग .
तीि) बी आय एस िे सुचनवल्याप्रमाणे चाचणी उपकरणांचा खचग .
चार) उपकरणांच्या अचूकता निध्श्चत करण्याचा (कर नलब्रेशि) खचग .

2.
सुक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योनगक उपक्रमांच्या पतपात्रता निधारणासाठी (क्रेनडट रे चटग) एक
वेळेस द्यावयाची प्रोत्साहिे :रु. 50,000/- या मयादे त राहू ि, भारतीय लघुउद्योग नवकास बँक (SIDBI) / शासिाच्या
अनधकृ त पतपात्रता निधारण अनभकरणािे (Government Accredited Credit Rating
Agency) केलेल्या पतपात्रता निधारण खचाच्या 75 टक्ट्के इतकी प्रोत्साहिात्मक रक्ट्कम दे ण्यात
येईल.
4.7 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (MSME) आनण मोठे उपक्रम (LE) यांिा प्रनतवषी, पनरच्छे द
4 मध्ये िमुद एकनत्रत सवलती (Basket of Incentives) अंतगगत दे य अिुदािाची रक्ट्कम ही,
एकूण मंजरू एकनत्रत सवलतींच्या 1/10 या मयादे त असेल. मात्र प्रत्यक्ष त्यावषी मंजरू झालेली
रक्ट्कम आनण दरवषी नवतरीत करावयाच्या रकमेची मयादा यातील फरकाची रक्ट्कम पुढे दे य
(Carry Forward) करण्याची तरतूद असेल.
जर नवशाल उपक्रम आनण अनत नवशाल उपक्रम यांचा पात्रता कालावधी 10 वषांपेक्षा
जाथत असेल तर प्रत्येक वषी नवतरीत करावयाच्या रकमेची मयादा ही एकूण दे य अिुदािाची
रक्ट्कम आनण पात्रता कालावधी िुसार वषाची संख्या यांच्या भागाकाराएवढी असेल. मात्र प्रत्यक्ष
त्या वषी मंजरू झालेली रक्ट्कम आनण दरवषी नवतरीत करावयाच्या रकमेची मयादा यातील
फरकाची रक्ट्कम पुढे दे य (carry forward) करण्याची तरतूद असेल.
4.8 या धोरणा अंतगगत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक घटकाकनरता पात्रता
कालावधीिंतर कायग कालावधी असणार िाही. अध्थतत्वातील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व
उत्पादक घटकांिा या धोरणाच्या तरतुदींचा त्यांच्या नवथतारीकरणांतगगत लाभ घे ण्याकनरता,
अध्थतत्वातील एकूण ध्थिर भांडवली गुंतवणुकीपेक्षा ‘Fixed Capital Investment’ (FCI)
कमीतकमी 25 टक्ट्के अनधक अनतरीक्ट्त ध्थिर भांडवली गुंतवणूक करणे आवश्यक राहील आनण
सदर नवथतारीकरणाच्या संदभात होणाऱ्या अनतनरक्ट्त ध्थिर भांडवली गुंतवणूकींमुळे अध्थतत्वातील
थिानपत क्षमतेत नकमाि 25% वृिी होणे अनिवायग राहील.
चकवा अपयगवेक्षनकय श्रेणीच्या
रोजगारा मध्ये नकमाि 10% वाढ होणे अनिवायग राहील.
4.9 घटकांिा मालमत्ता कर भरण्यातूि 10 वषांसाठी सूट दे ण्यात येईल. सूट नदल्यािंतर असे
प्रकल्प कालांतरािे महािगरपानलका, िगरपनरषद यांच्या क्षेत्रात समानवष्ट्ट झाले तरी त्यांिा
मालमत्ता कर भरण्यातूि दे ण्यात येणारी 10 वषांसाठीची सूट कायम राहील. राजय शासि या
संदभात थिानिक प्रानधकरणाकरीता आवश्यक सूचिा निगगनमत करे ल.
4.10 मानहतीचे आदाि-प्रदाि करण्यासाठी उपयोगात आणण्यात येणारी मोबाईल फोि, मोबाईल
टरबलेट्स यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उपकरणे, त्याचे सुटे भाग, घटक व त्यांिा लागणारी अन्य
साह्यभूत उपकरणे आनण मदरबोडग , राउटसग, मॉडे म, टरबलेट्स, लरपटॉप, सर्व्व्हलन्स कर मेरा,
िेटवकींग ध्थवचे स व इतर िेटवकींग संबंधातील उपकरणे यांसारखी मानहती तंत्रज्ञाि (आयटी)
नवषयक उत्पादिे "नवशेष महत्वपूणग उत्पादिे" म्हणूि जाहीर करण्यात येतील आनण त्यावर
अध्थतत्वात असलेला सवात कमी दराचा मूल्यवर्थधत कर (VAT) आकारण्यात येईल. यामुळे या
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उपकरणांची नवक्री वाढण्याबरोबरच त्यांच्या नवक्रीपश्चात त्या उपकरणांच्या
अिुषंगािे लागणारी सेवा (Service) दे णारे उद्योग महाराष्ट्रात थिानपत होण्यास मदत होईल.
4.11 नलनियम आयएि बरटरी, एल.ई.डी, टी.एफ.टी उद्योग आनण इतर महत्वाचे क्षेत्र / उत्पादिे
राजयाद्वारे निध्श्चत करण्यात येऊि त्यांच्या उत्पादकांसाठी, थवतंत्र गुंतवणूक अिुदाि योजिा सुरु
केली जाईल. असे प्रथताव जेव्हा प्राप्त होतील त्यावेळी त्यावर सामुनहक प्रोत्साहि योजिेच्या
अंतगगत गठीत उच्चानधकार सनमतीकडू ि (High Power Committee) निणगय घे ण्यात येईल.

4.12 भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योग समुह योजिेअंतगगत Electronics
Manufacturing Cluster (EMC) खालील प्रोत्साहिे दे ण्यात येतील.
एक) ग्रीि नफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योग समुहांिा रू.50.00 कोटी कमाल मयादे त
प्रत्येक 100 एकर जमीिीमागे प्रकल्प मूल्याच्या 50 टक्ट्के इतके अिुदाि अिगसहाय्याच्या रुपात
दे ण्यात येते. या उद्योगांचे नकमाि अंशदाि हे प्रकल्प मूल्याच्या 25 टक्ट्के इतके असते. भारत
सरकारिे मान्यता नदलेल्या अशा ग्रीि नफल्ड उद्योग समुहांिा, प्रकल्प मूल्याच्या 15 टक्ट्के
(अिुदािाद्वारे चकवा जनमिीद्वारे ) प्रत्येक 100 एकर जमीिीमागे रु.15.00 कोटीच्या मयादे पयंत
अंशदाि, महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ (MIDC) क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास
महामंडळ आनण इतर क्षेत्रात राजयशासि दे ईल.
दोि) ब्राऊि नफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योग समुहांिा भारत सरकारकडू ि रू.50.00 कोटी
कमालमयादे त, प्रकल्प मूल्याच्या 75 टक्ट्के इतके अिगसहाय्य नदले जाते यात उद्योगाचे नकमाि
अंशदाि हे , प्रकल्प मूल्याच्या 15 टक्ट्के इतके असते. भारत सरकारिे मान्यता नदलेल्या अशा
ब्राऊिनफल्ड इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादक उद्योग समुहांिा प्रकल्पमूल्याच्या 10 टक्ट्के, रू.10.00 कोटी
इतक्ट्या मयादे पयंत अंशदाि महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास महामंडळ क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योनगक
नवकास महामंडळ आनण इतर राजय शासि दे ईल.
तीि) संकस्ल्पत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योग समुहाला आठवडाभर चोवीस तास अखंडीतपणे (24 X
7) वीज पुरवठा त्याचे करीताच उभारलेल्या थवतंत्र फीडरद्वारे दे ण्यात येईल.
4.13 - प्रणेता उद्योग (Anchor Unit)
राजयामध्ये इलेक्ट्ररानिक्ट्स उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निमाण होण्याच्या उद्दे शािे राजय
शासिािे या क्षेत्रातील प्रणेता उद्योगांिा प्रयत्िपूवगक आकर्थषत करणे गरजेचे आहे . हे प्रणेता उद्योग
या क्षेत्रात इतर उद्योगांिा आकर्थषत करतील आनण या प्रणेता उद्योगासभोवती सूक्ष्म, लघू व मध्यम
(MSME) उपक्रम थिानपत होतील. केंद्र शासिाद्वारे अनधसूनचत केलेल्या इलेक्ट्ररानिक्ट्स उत्पादि
उद्योग समुहातील पनहल्या दोि प्रणेता उद्योगांिा (रु.150 कोटीपेक्षा अनधक गुंतवणूक असणारे
उद्योग) नवशेष प्रोत्साहिे प्रकरणनिहाय पडताळणी करुि नदली जातील. आनण देय प्रोत्साहिे
उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाच्या शासि निणगय क्र.PSI-2013/(C.R.-54)/Ind-8, नदिांक 1
एनप्रल, 2013 आनण तद्िंतर निगगनमत शासि निणगय चकवा मंत्रीमंडळ उपसनमती चकवा
उच्चानधकार सनमतीच्या निणग यावर आधारीत मागगदशगक सुचिांिस
ु ार असतील.

5.

अन्य प्रोत्साहिे

5.1 संिोधि ् न्कास संथिांिा सहाय्य चाचणीकरीता सुनवधा,/ उबवणे केंद्रे (Incubation
Centre) व िवोपक्रम केंद्रे ( Innovation Centres )

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रात संशोधि व नवकास कायास उत्तेजि दे ण्यासाठी राजय शासिाच्या
मान्यतेिे उभारण्यात आलेल्या संशोधि व नवकास संथिांिा त्यांच्या आवश्यकतेिस
ु ार
सहाय्य पुरनवण्यात येईल.
1. िवीि आनण अध्थतत्वात असलेल्या संशोधि व नवकास संथिांनशवाय यात
चाचणीकरीता सुनवधा, उबवणे केंद्रे (Incubation Centre) व िवोपक्रम केंद्रे
( Innovation Centres ) इत्यादींचा दे खील समावेश असेल. जमीि व इमारत
वगळू ि प्रकल्प मूल्याच्या 50 टक्ट्के, जाथतीत जाथत रु.25.00 कोटी इतके
अिगसहाय्य अशा संथिांिा दे ण्यात येईल.
2. ए.आय.सी.टी.इ. (AICTE) द्वारे मान्यता प्राप्त तंत्रज्ञाि महानवद्यालये/
मान्यताप्राप्त संशोधि व नवकास संथिा यांिा अिवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
(ESDM) उद्योग / उद्योगाशी संबंनधत औद्योनगक संघटिा, कोणताही इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
उद्योग घटक वा औद्योनगक संथिाद्वारे कंत्राटी तत्वावर/ पुरथकृ त संशोधि कायग
नदल्यास, त्यांिा आर्थिक सहाय्यता म्हणूि सदर प्रकल्पमूल्याच्या 50 टक्ट्के आर्थिक
सहाय्य, जाथतीत जाथत रु.50.00 लाख मयादे पयगन्त एक वेळेस दे ण्यात येईल.
5.2 बाजारपेठ न्कासाकरीता मदत :

1.
सुक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योनगक उपक्रम घटकांिा, भारताबाहे र आयोनजत करण्यात
येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादिांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदशगिामध्ये सहभागी
होण्याकनरता भाडे , सानहत्य व प्रदर्थशत करावयाची सामग्रीच्या एकूण चकमतीच्या 50 टक्ट्के
वषातूि एकदा जाथतीत जाथत रू. 3.00 लाख इतक्ट्या मयादे पयंत एकूण धोरण
कालावधीमध्ये दोि वेळेसाठी सहभागी होण्यास अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. कोणत्याही
घटकाला औद्योनगक संघटिेचा एक भाग म्हणूिच अशा प्रदशगिांमध्ये सहभागी होता येईल,
एकटयािे सहभागी होता येणार िाही. सदर सहाय्य केलेल्या खचाच्या परताव्याच्या थवरुपात
असेल. यासाठी सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योनगक उपक्रम घटकांिी प्रदशगिात सहभागी
झाल्याच्या नदिांकापासूि सहा मनहन्यांच्या आत सहाय्य नमळण्यासाठी अजग करणे
आवश्यक असेल.
2.
भारताबाहे रील आंतरराष्ट्रीय प्रदशगिामध्ये "महाराष्ट्र प रव्हे नलयि" म्हणूि सहभागी
होण्याकनरता कमीत कमी 5 औद्योनगक घटकांचा समावेश असलेल्या औद्योनगक
संघटिांिा यासाठीच्या एकूण भाडयाच्या 50 टक्ट्के रू. 10.00 लाख इतक्ट्या कमाल
मयादे पयंत अिग सहाय्य दे ण्यात येईल. असे अिगसहाय्य खचाच्या परताव्याच्या थवरुपात
असेल व वषातूि एकदाच नदले जाईल.
3.
औद्योनगक संघटिांिा महाराष्ट्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चचासत्रे / प्रदशगिे
आयोनजत करण्याकनरता अिुक्रमे रु. 10.00 लाख व रु. 25.00 लाखाच्या मयादे त
"व्हायेनबलीटी गरप सपोटग " (Viability gap support) म्हणूि अिगसहाय्य करण्यात येईल.
4.
औद्योनगक संघटिांिा कन्व्हें न्शि सेंटर / रेड सेंटर उभारण्याकरीता जनमिीचे मूल्य
वगळता, प्रकल्प खचाच्या 50 टक्ट्के, रु. 10.00 कोटीच्या मयादे त अिगसहाय्य दे ण्यात
येईल.
6.

इलेक्ट्रॉनिक्ट्स न्कास निधी

राजयात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्राच्या नवकासासाठी
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स नवकास निधी राजय शासिाकडू ि उभारण्यात येईल. या प्रयोजिासाठी रू. 50.00
कोटी इतका प्रारं नभक मूळ निधी (कॉपगस) ठे वण्यात येईल. हा निधी म्हणजे निधींचा निधी
(Fund of Funds)असेल. या निधीची गुंतवणूक व्यावसानयक गुंतवणुकदार (Professionally

Managed)असलेल्या Early Stage Angel Funds आनण Venture Funds यांचेमाफगत करण्यात
येईल.
7.

मिष्ट्यबळ न्कास

कोणत्याही उद्योगास यशाची नकल्ली ही योग्य कौशल्य व योग्य ज्ञाि असलेले मिुष्ट्यबळ
होय. आनण इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योग याला अपवाद िाही. शासि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व
उत्पादक उद्योग घटकांसाठी (ESDM) कुशल मिुष्ट्यबळ समूह ( pool of skilled manpower)
निमाण होण्यासाठी खालील उपाययोजिा करे ल.
1. औद्योनगक प्रनशक्षणसंथिा (ITI) / तंत्रज्ञाि / व्यावसानयक शाळा यांचा दजा उं चावूि
व्यक्ट्तींिा ऑपरे टर थतरावरील प्रनशक्षण दे ण्याकनरता, सुयोग्य पायाभूत सुनवधा निमाण
करण्यात येतील.
2. सावगजनिक - खाजगी – भागीदारीच्या माध्यमातूि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पादिांच्या नवक्री
िंतरच्या आधारभूत सेवा सुनवधा दे ण्यानवषयक अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम व प्रनशक्षण
संथिा, सुरू करण्यास उत्तेजि दे ण्यात येईल़.
3. तांनत्रक नशक्षण क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगक्षेत्रामध्ये आवश्यक
असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञािाचे नशक्षण दे ण्यासाठी क्षमता निमाण करणे व त्यादष्ट्ृ टीिे
तांनत्रक अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रनक्रया निरं तर सुरू ठे वण्यात येईल.
4. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग घटकांच्या अंतगगत (Inhouse) प्रनशक्षण
सुनवधा बाहे रील उमेदवारांिा प्रनशक्षण दे ण्याकरीता वापरता येईल.
8.

संबंनधत कायद्यांचे सलभीकरण करण्यासाठी पढाकार घेणे

8.1 इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योगांिा खालील सवलती दे ण्यात येतील.
1. कामाचे तास कामाच्या पाळया आनण मनहलांिा िोकरीवर ठे वण्यासंदभातील दुकािे व
आथिापिा अनधनियमातील तरतुदी नशनिल करणे. तिानप नशफ्ट मध्ये रात्री उशीरापयंत काम
करण्याचा निणगय मनहलांचा राहील. नशवाय अशा मनहलांच्या सुरनक्षततेची जबाबदारी संबंनधत
व्यवथिापिांची राहील.
2. प्रत्यक्ष हजेरी व वेति नवषयक अनभलेख िोंदवहया ठे वण्यापासूि सूट दे णे.
3. कामगार नवभागाकडू ि अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 13 अनधनियमांखालील
वार्थषक नववरणपत्रे थवयंप्रमानणत आनण एकनत्रत दाखल करण्याचा पयाय दे णे.
8.2 इलेक्ट्ररानिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योग (ESDM) हे 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा
आनण दे खभाल कायदा - 2011' या अनधनियमा अंतगगत अत्यावश्यक सेवा म्हणूि घोनषत केले
जातील. इलेक्ट्ररानिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगांिा अत्यावश्यक सेवांच्या यादीमध्ये
समानवष्ट्ट करण्याकरीता शासि सदर अनधनियमात योग्य ती सुधारणा करे ल.
8.3 इलेक्ट्रॉनिक्ट्स घटकांमधील कमगचाऱ्यांशी संबंधीत कामगार कायद्यांद्वारे आवश्यक करण्यात
आलेले अनभलेख इलेक्ट्रॉनिक थवरूपात ठे वण्यास तरतुद करण्यात येईल. तसेच कामगार
नवभागाचे त्या दष्ट्ृ टीिे संगणकी- करण झाल्यास नववरणपत्रे इलेक्ट्रॉनिक थवरुपात ध्थवकारण्यात
येतील.

8.4 100 पेक्षा कमी कमगचारी असलेल्या आनण उत्पादि प्रनक्रयेति
ू सांडपाणी प्रसृत ि करणाऱ्या
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स घटकांिा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडू ि मान्यता घे ण्यापासूि सूट दे ण्यात
येईल. अशा घटकांिा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वापरलेल्या बरटऱ्या आनण उपयोगात आणलेले तेल
यांसारख्या ई-कचऱ्याची नवल्हे वाट लावल्यानवषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वार्थषक
नववरणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. अशा उद्योग घटकांिा थिानिक सांडपाणी व्यवथिेशी
जोडणी घे णे आवश्यक राहील.
8.5 नवशेष आर्थिक क्षेत्रातील (एसईझेड) घटकांसाठी कंत्राटी कामगार अनधनियमाअंतगगत
दे ण्यात आलेली नशनिलता नवधािमंडळाच्या मंजरु ीच्या अधीितेिे, सवग इलेक्ट्रॉनिक्ट्स
घटकांिादे खील दे ण्यात येईल.
8.6
नवद्युत पुरवठया संदभात इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योग हे अखंडीत प्रनक्रया उद्योग म्हणुि समजले
जातील व इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योग समूहाकनरता थवतंत्रपणे उभारलेल्या अनतनरक्ट्त नफडरद्वारे
आठवडाभर 24 तास अखंनडतपणे वीज पुरवठा करण्यात येईल.
8.7 इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगांिा राजयशासिाच्या नवनवध नवभागांच्या
मान्यता नमळण्यासाठी एक नखडकी योजिा सुरू करण्यात येईल.
9. या धोरणांतगगत सवलतीस पात्र ESDM उत्पादिांची/सेवांची यादी केंद्र शासिाच्याअनधसूनचत
केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स रचिा प्रणाली व उत्पादक उद्योगांकरीताच्या, सुधारीत नवशेष अिुदाि
योजिा (Modified Special Incentive Scheme : M-SIPS) अंतगगत यादीप्रमाणे रानहल. केंद्र
शासि वेळोवेळी सदर मध्ये जो बदल करे ल त्याप्रमाणे सुधारीत करण्यांत येईल.
*******
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Hi-Tech LCD/LED Display Panel Fab Policy for the
State of Maharashtra

Industries, Energy & labour Department
Government of Maharashtra

1.

Vision & Objective
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Strategy
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.

This policy aims to develop large scale Hi-Tech Liquid Crystal Devices / Light Emitting
Diode Display Panel Fabrication including Thin Film Transistor Display Panel Fabrication
(‘FAB’) in order to encourage sustainable industrial growth in the backward regions for
the State of Maharashtra.
To increase the flow of investments in the state towards making India and the state selfsufficient in electronics manufacturing
To maximize direct and indirect employment opportunities.
To develop state of the art industrial infrastructure confirming to international standards
in lessor developed regions of the state.
Creation of a holistic business environment in order to attract and promote business
trade, investment and entrepreneurship in the sector.
Augmentation of Gross State Domestic Product of Maharashtra.

Providing fiscal incentives and world class infrastructure facilities conforming to the
international standards for promoting the Hi Tech Electronic manufacturing FAB Sector
including basic infrastructural facilities like land, uninterrupted power and water supply
to the door steps, sewage and water disposal, construction of roads and sea port
connectivity.
Providing infrastructure facilities to Captive Vendors who will put up investment entirely
for the purpose of industries set up in the LCD Panel FAB Sector.
Facilitation of efficient transportation of raw materials and finished goods by providing
transport, warehousing and allied infrastructure.
The establishment of a free trade, Dry Port and warehousing zone for raw materials,
components required for FAB units to facilitate easy access thereof within the State.

Definitions
3.1.

Eligible Unit
An Eligible Unit
(i) means a new Unit which satisfies the criterion set-out in this Policy;
and
(ii) Includes Unit set-up by Captive Vendors for manufacturing of key raw materials for
FAB such as Glass Substrate, Polariser, Diffuser, Color Filter, Driver IC, and Back light,
Optical Film, Gases and Chemicals etc. particularly with reference to main Unit.
(iii) means a new unit, engaging in fab activities as covered under M-SIPS Policy of
Government of India.

3.2.

New Unit
A New Unit shall mean a Unit which satisfies the following conditions:
i) It is not an Existing Unit; and

ii)

It is not formed as a result of re-establishment, mere change of ownership, change in
the constitution, reconstruction or revival of an Existing Unit.
iii) Located in Vidarbha & Marathwada region of Maharashtra.
iv) Unit shall mean a New Unit set-up to manufacture to all FAB activities covered
under M-SIPS Policy of Government of India. such as , Liquid Crystal Devices/Light
Emitting Diode (‘LCD/LED’) Display Panels used for applications such as Televisions,
Smartphones, Tablets, and Monitors etc. including Thin Film Transistor Display
Panels or semi conductors with a initial minimum investment of INR 5,000 Crores as
qualifying condition with minimum total investment of INR 10,000 Crores in 10 years
3.3.

Captive Vendors
The term Captive Vendors shall mean any vendor who invests in a facility located in
vicinity of FAB premises for the purpose of supplying key raw materials such as Glass
Substrate, Polariser, Diffuser, Color Filter , Driver IC , Back light, Optical Film ,Gases and
Chemicals etc used for manufacturing of LCD Panels as well as semi conductors.

3.4.

Fixed Capital Expenditure ( Capital Investment )
The term ‘Gross Fixed Capital Expenditure ( Capital Investment)’ shall mean and include
the expenditure on creation of assests / activities admissible as per the M-SIPS Policy
of Government of India extended to FAB Units.

4.

Incentives for Eligible Units
4.1

Capital Subsidy
4.1.1 A capital subsidy of 10% on the Fixed Capital Expenditure (Capital Investment)
made by the eligible units as per the criteria defined by Government of India under
the M-SIPs Policy extended to FAB Units.
Not less than Rs.10,000 Crore, Capital
investment , over the investment period (i.e. 10 years). made by the Eligible fab Units as
included in the M-SIPs Policy of Government of India shall be eligible to get subsidy
under this policy, However if the investment of Unit Exceeds Rs. 10,000 Crore ,
Cabinet subcommittee is Empowered to take decision to grant additional capital
subsidy up to 5% . This subsidy shall be applicable only to the new Units and captive
vendors established within the Policy time frame within the regions of Marathawada &
Vidharbha Region. .
4.1.2 This Subsidy shall be in the form of reimbursement of Project Expenditure
,which shall be linked to release of capital Subsidy by Govt. of India under M-SIPS Policy
i.e. the unit after getting central govt subsidy under MSIPS policy on the basis of
qualifying stage there under , and thereafter crossing the threshold marks / qualifying
stage earmarked by state Govt. in such condition only the eligible unit will be
considered for Capital subsidy to be released. ;
In mean while project on the basis of its investment, shall be considered as a
Mega or Ultra mega project and will be eligible to get the Industrial Promotion
Subsidy under the Package scheme of Incentives of the State Govt. .

4.1.3
FAB unit, making qualifying investment, to the tune of Rs.5000 crore will be
eligible for 50% of the eligible Capital subsidy. However such subsidy shall be linked to
release of capital Subsidy by Govt. of India under M-SIPS Policy i.e. the unit after getting
central govt subsidy under MSIPS policy on the basis of qualifying stage there under ,
and thereafter crossing the investment threshold of Rs. 5000crore the eligible unit will be
considered for Capital subsidy to be released. ;
When the investment of the unit reaches qualifying investment of Rs 10000
Crore, remaining 50% of the eligible Capital subsidy will be released along with the capital
subsidies eligible for investment of 10000 crore . However such subsidy shall be
proportionate to release of capital Subsidy by Govt. of India under M-SIPS Policy. For
investments beyond Rs. 10,000 crore capital subsidy release will be linked to release of
capital subsidies by Government of India under M-SIPS.
4.2

Land
4.2.1

Contiguous Land (as per requirement of the Eligible Unit) shall be made available
at a subsidized rate in a developed MIDC Industrial area, of Vidarbha &
Marathwada at mutually agreed rate, as per the prevalent policy of the MIDC.
4.2.2 The Land made available to the Eligible Units under this policy shall be provided on
a long term-lease,
4.3

Incentives Related To Power
4.3.1 The Eligible Unit will be provided 100% exemption on Electricity Duty for a period
of 15 years from the date of commencement of their production.
4.3.2 The MIDC & MSEDCL will provide uninterrupted and adequate power supply for
the Eligible Unit from Stable Double Grid Fixed connectivity for a period of 15
years from the date of commencement of their production.

4.4

Incentives Related to Water Supply
4.4.1 The MIDC will provide uninterrupted and adequate water supply for the Eligible
Unit as per the prevalent policy of the MIDC

4.5

Value Added Tax (VAT)/ Central Sales Tax (CST) Incentive
4.5.1 Reimbursement of 100% VAT paid by the Eligible Unit including input tax credit
for a period of 15 years from the date of commencement of commercial
production paid on intra-state sale of the goods.
4.5.2 Reimbursement of 100% CST paid by the Eligible Unit for a period of 15 years from
the date of commencement of commercial production paid in the course of interstate sale of goods.
4.5.3 The corresponding benefit shall be extended to the Eligible Unit for the specified
period in case the existing tax laws are replaced by the Goods and Services Tax
laws.

4.6

Incentives on Training and Skill Development
4.6.1 The Department of the Skill Development of the state government will support
the cost of internal training and skill development for employees of the Fab unit
as per policy of skill development department. .

4.7

Stamp Duty Exemptions
4.7.1 100% exemption of Stamp duty for acquiring/lease of any immovable property
required for establishment of the Eligible Unit.
4.7.2 100% exemption of Stamp duty for mortgages and hypothecations for obtaining
loans.

4.8

Infrastructure Facilities to be made available by the MIDC as per prevailing policy of the
Corporation..
4.8.1 Facilitation of construction of Dedicated uninterrupted power supply through
400/220 kV substation through double circuit transmission Grid connectivity build
next to the Fab door steps by the MIDC and MSEDCL.
4.8.2 Facilitation of construction of Dedicated Water treatment plant and pipeline
from the Dam to the Fab Door steps Unit as per the prevalent policy of the MIDC
4.8.3
4.8.4
4.8.5

4.8.6

4.8.7
4.8.8

Facilitation of construction of Effluent and sewage treatment plant and
infrastructure of adequate capacity to handle the effluents from the unit.
Facilitation of construction of Build and maintain the storm water drain channels
/ pipes around the property to evacuate the storm/rain water from the Site.
Facilitation of construction of quality roads from the Eligible Unit to the nearest
sea port for meeting the necessary transportation and logistics needs of the
Eligible Unit.
Facilitation of construction of Dry Port (used as transshipment of sea cargo to
inland destinations Facility)at the nearest point of the Industrial area in
collaboration with Government of India
Facilitation of construction of Dedicated Fire Station with chemical fire-fighting
capability
Facilitation of construction of Providing housing and related Social infrastructure
such as international schools etc. for the employees of the Fab Units in close
proximity of the Eligible Unit

4.9

Benefits to Captive Vendors
4.9.1 Up to 20% Investment made by Captive Vendors can be considered for Capital
subsidy.
4.9.2 30% of the land located near the Eligible Unit shall be reserved for the Captive
Vendors by the MIDC.

4.10

Relaxation of Labour Law Compliance
4.10.1 The Eligible Unit shall be permitted for self certification of the registers and forms
as contemplated under various following Acts viz. Payment of Wages Act,
Minimum Wages Act, Employees State Insurance Act, Payment of Gratuity Act,
Maternity Benefit Act, Equal Remuneration Act, Water & Pollution Act,
Employment Exchange Act, Factories Act, Employees’ Provident Fund & Misc,
Provisions Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and shall also be
allowed to maintain unified register and record instead of maintenance of
different registers and records under different Labour Acts.

4.10.2 The relevant provisions of certain labour laws shall be relaxed for the Eligible Unit
so as to allow women 24 X 7 operations with 3 shifts per day.
4.11

5

Period of Investment
5.1

6

The investment period for Eligible Units shall be 10 years. The investment period will be
counted from the date of submission of application to the State Government/the
concerned Ministry / Department there-under by the Eligible Unit.

Period of Operation
6.1

7

Statutory Clearances for the Eligible Units
4.11.1 State government shall ensure obtaining all basic statutory clearances for the
Eligible Units from the appropriate authorities like Land, Layout approval and
Environmental Clearances from Ministry of Environment & Forests, Government
of India and other statutory bodies for starting the Fab construction, operations
and commercial through single window clearance system

This Policy shall come into force with effect from the date of issuance of Policy GR and
shall remain in force for a period of FIVE years Only those Eligible Units which obtain
the approval and eligibility during the operative period of this Policy shall be eligible for
incentives.

Policy Implementation Guidelines

.
7.1

7.2

7.3

The fiscal and other benefits as detailed in Paragraph 4 of this Policy shall be available in
conjunction with the fiscal and other benefits as contained in the Packaged Scheme of
Incentives, 2013 issued by the State of Maharashtra or any prevailing Packaged Scheme
of Incentives.
The fiscal and other benefits as outlined in Paragraph 4 of this Policy shall be available in
addition to any other fiscal and other benefits received/receivable from the Central
Government under any scheme.
The benefit of this Policy shall be extended to all Eligible Units , qualified for incentives
under the M-SIPS policy of the Government of India,
established during the policy
period .
********

