
महाराष्ट्र इलके्ट्रॉनिक्ट्स धोरण - 2016 व 
त्याअतंर्गत FAB प्रकल्पाकरीता निली 
जाणारी प्रोत्साहिे अिुज्ञये करण्यासाठी तज्ञ 
सनमतीचे र्ठि करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासि 
उद्योर्, उजा व कामर्ार नवभार् 

  शासि निणगय क्रमांकः साप्रोयो-2021/प्र.क्र.33/उद्योर्-8 
मािाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
    नििांक: 04 ऑर्स्ट, 2021  
वाचा:- 

1. शासि निणगय, उद्योर् ऊजा व कामर्ार नवभार् क्र.मइधो-2014/ प्र.क्र.118/उद्योर्-2, 
नि.11/04/2016 

2. शासि निणगय, उद्योर् ऊजा व कामर्ार नवभार् क्र.मइधो-2016/प्र.क्र.189/उद्योर्-2, नि.24/08/2017 
3. शासि निणगय, उद्योर् ऊजा व कामर्ार नवभार् क्र.मइधो-2016/ प्र.क्र.189/उद्योर्-2, 

नि.28/08/2017 
4. शासि निणगय, उद्योर् ऊजा व कामर्ार नवभार् क्र.मइधो-2017/ प्र.क्र.158/उद्योर्-2, 

नि.17/11/2017 
5. कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्ट्स व मानहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय, भारत सरकार अनधसूचिा क्र.26(1)2019-IPHW, 

नि.25/02/2019 
6. कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्ट्स व मानहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय, भारत सरकार अनधसचूिा (SPECS), 

नि.01/04/2020 
7. कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्ट्स व मानहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय, भारत सरकार अनधसचूिा (EMC 2.0), 

नि.01/04/2020 
8. कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्ट्स व मानहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय, भारत सरकार अनधसचूिा (PLI), नि.01/04/2020 
9. कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्ट्स व मानहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय, भारत सरकार मािगशगक सूचिा, नि.01/06/2020 
10. शासि निणगय, उद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार् क्र. मइधो-2020/प्र.क्र.55/उद्योर्-2, नि.20.01.2021. 

प्रस्ताविा :- 
राज्य शासिािे “महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण -2016 आनण त्या अंतर्गत FAB प्रकल्पांकरीता 

प्रोत्साहिे”  धोरण शासि निणगय क्र. मइधो-2014/ प्र.क्र. 118/ उद्योर्-2, नििाकं 11 एनप्रल, 2016 अन्वये 
घोनित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरणांतर्गत अजग करणारा घटक इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पािक 
घटक आहे ककवा कसे याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण -2016 अंतर्गत िेण्यात येणारी 
प्रोत्साहिे ही M-SIPS या योजिेशी संलग्ि करण्यात आली होती. सबंनंधत घटक हा इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उत्पािक 
घटक आहे ककवा कस े याची सखोल तपासणी M-SIPS या कें द्र शासिाच्या योजिेंतर्गत होत असल्यामुळे 
त्याअंतर्गत निनित झालेली पात्रता र्ृहीत धरुि राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक धोरणातंर्गत प्रोत्साहि िेण्याचा निणगय 
घेण्यात येत होता.  तथानप,  कें द्र शासिाची M-SIPS योजिा ही जािेवारी, 2019 पासूि संपषु्ट्टात आली आहे. 
 वरील वस्तुस्स्थती नवचारात घेऊि, राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण-2016 मध्ये  सधुारणा करुि राज्याच े
इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण-2016 कें द्र शासिाच्या M-SIPS योजिेपासूि नवलर् करुि कें द्रशासिाच्या SPECS व PLI 
योजिांशी संलग्ि करण्याची, या योजिांमध्ये समानवष्ट्ट इलेक्ट्टॉनिक घटकािंा राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्ट्स 
धोरणांतर्गत प्रोत्साहिे अिुज्ञये करण्याची, त्याचप्रमाणे राज्याच्या  नवद्यमाि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण-2016 यास 
नि.31/03/2023 पयंत सिंभानधि क्र. 19 च्या शासि निणगयान्वये मुितवाढ िेण्यात आली आहे. तसचे  
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नि. 20.01.2021 च्या शासि निणगयातील पनर.6 मध्ये िमुि केल्यािुसार इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 िुसार 
नवशाल प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहिे अिुज्ञेय करण्याच्या प्रयोजिाथग प्रधाि सनचव (उद्योर् ) याच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ 
सनमतीच ेर्ठि करण्याची बाब शासिाच्या नवचारानधि होती. 
 

शासि निणगय :-  
1. महाराष्ट्र इलेक्ट्टॉनिक धोरण -2016 व त्याअतंर्गत FAB प्रकल्पाकनरता निली जाणारी प्रोत्साहिे या 

धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा शासि निणगय नि. 20.01.2021 मधील पनर. 6 मध्ये नवहीत 
करण्यात आल्यािुसार प्रस्तावांची छाििी करण्यासाठी अ.मु.स. (उद्योर्) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे सनमतीचे र्ठि करण्यात येत आहे. 
 

1 अ.मु.स.  )उद्योर् (  अध्यक्ष  
2 सनचव (व्यय), नवत्त नवभार्  सिस्य  
3 नवकास आयकु्ट्त (उद्योर्), उद्योर् संचालिालय  सिस्य  
4 श्री.प्रो. नििेश शमा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, इलेकरीकल 

नवभार्, आयआयटी मंुबई (िामवतं संस्थेमधील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स 
नवभार्ाचे नवभार् प्रमुख) 

सिस्य 
 
 

5 श्री.फारुक काझी, नवभार् प्रमुख, इलेक्ट्रीकल नवभार्, 
नवजटेीआय, मंुबई. (िामवतं संस्थेमधील इलेक्ट्रॉनिक्ट्स 
नवभार्ाचे नवभार् प्रमुख) 

सिस्य 

6 श्री. अभय िोशी ,उपाध्यक्ष,स्रक्ट्चसग  इलेक्ट्रॉनिक्ट्स एक्ट्सपोटग 
मॅिुफ्यक्ट्चकरर् असोनशएशि, (SEEMA) 
( इलेक्ट्रॉनिक्ट्स उद्योर् क्षेत्रातील िामवतं संघटिांच ेप्रनतिीधी ) 

सिस्य  

7 मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास 
महामंडळ, मंुबई 

सिस्य सनचव  

8 श्री. प्रभाकर िेवधर, संचालक, ॲपलॅब नलनमटेड, मंुबई  सिस्य  
 

2. सनमतीची कायगकक्षा खालील प्रमाणे निनित केली आहे. :- 

1. ज्या उद्योर् घटकािंा कें द्र शासिाच्या SPECS आनण  PLI योजिेिुसार कें द्र शासिाची प्रोत्साहिे 

कोणत्याही कारणास्तव मान्य झाली िसतील अशा घटकांिी राज्यात र्ुंतवणकू केल्यास त्या 

उद्योर् घटकांच्या प्रकल्पाच े आर्थथक व तांनत्रक मूल्यमापि करुि या उद्योर् घटकािंा राज्याच े

प्रचनलत इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण लारू् करुि प्रोत्साहिे अिुज्ञये करणे. 

2. इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षते्रात र्ुंतवणकूवृध्िी व रोजर्ार निर्थमती होण्यासाठी िवीि औद्योनर्क घटकांिी 

अथवा नवस्तारीत घटकांिी राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण 2016 मध्ये नवशाल प्रकल्पासंाठी नवनहत 

केलेल्या निकिाप्रमाणे खालील उपक्षेत्रात र्ुंतवणकू करणाऱ्या उद्योर् घटकांच्या प्रकल्पाच े
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आर्थथक व तांनत्रक मूल्यमापि करुि इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण-2016 िुसार नवशाल प्रकल्पासंाठी 

नवनहत प्रोत्साहिे अिुज्ञये करणे.  

i. Telecom Products 

ii. Consumer Electronics 

iii. Health and Medical Electronics 

iv. Industrial Electronics  

v. Automotive Electronics 

vi. Strategic Electronics 

vii. Avionics  

viii. Electronics Manufacturing Services  

ix. Solar Cell Manufacturing  

 

3. नि. 01.04.2020 रोजीच्या अनधसूचिेद्वारे कें द्र शासिािे Scheme for promotion of manufacturing 
of electronic components and semiconductors (SPECS) ही योजिा जाहीर केली आहे. सिर 
अनधसूचिेच्या सहपत्रातील (Annexure) A ते G येथे िमूि वस्तूंचे (goods) उत्पािि करणाऱ्या ज्या घटकांिा 
कोणत्याही कारणास्तव कें द्र शासिाची प्रोत्साहिे मान्य झालेली िसतील अशा घटकांिी महाराष्ट्र राज्यात 
र्ुंतवणकु करण्याबाबत सािर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या तांनत्रक व आर्थथक मुल्यमापिाअंती पात्र ठरणाऱ्या 
उद्योर् घटकांिा राज्याच ेइलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण - 2016 लारू् करुि सिर धोरणातंर्गत सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे 
प्रकल्पासंाठी  नवनहत करण्यात आलेली  प्रोत्साहिे तसचे नवशाल व अनतनवशाल प्रकल्पासंाठी मा. मंत्रीमंडळ 
उपसनमतीच्या मान्यतेिे इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षेत्रातील उद्योर् घटकांिा वळेोवळेी मंजुर करण्यात आलेली प्रोत्साहिे  
अिुज्ञेय करण्याबाबतचा निणगय घेणे. 

 

4. नि. 01.04.2020 रोजीच्या अनधसूचिेद्वारे कें द्र शासिािे Production Linked Incentives Scheme 
(PLI) ही योजिा जाहीर केली आहे. सिर अनधसूचिेसोबतच्या Annexure- A येथे िमूि वस्तूंचे (goods) उत्पािि 
करणाऱ्या घटकािंा कोणत्याही कारणास्तव कें द्र शासिाची प्रोत्साहिे मान्य झालेली िसतील अशा घटकांिी 
महाराष्ट्र राज्यात र्ुंतवणकु करण्याबाबत सािर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या तांनत्रक व आर्थथक 
मुल्यमापिाअतंी पात्र ठरणाऱ्या उद्योर् घटकािंा राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण - 2016 लारू् करुि सिर 
धोरणातंर्गत सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे प्रकल्पांसाठी नवनहत करण्यात आलेली प्रोत्साहिे तसेच नवशाल व 
अनतनवशाल प्रकल्पांसाठी मा.मंत्रीमंडळ उपसनमतीच्या मान्यतेिे इलेक्ट्रॉनिक्ट्स क्षते्रातील उद्योर् घटकांिा 
वळेोवळेी मंजुर करण्यात आलेली प्रोत्साहिे  अिुज्ञये करण्याबाबतचा निणगय घेणे. 

   

5. नि. 25.01.2021 रोजीच्या शासि निणगय क्र. मईधो-2020/प्र.क्र.55/उ-2, मधील पनरच्छेि क्र. 01 
अन्वये महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण -2016 व त्यातंर्गत FAB प्रकल्पातंर्गत निली जाणारी प्रोत्साहिे ही कें द्र 
शासिाच्या नि. 01.04.2020 रोजीच्या अनधसचुिेव्िारे घोनित करण्यात आलेल्या  SPECS  व PLI या योजिांशी 
संलग्ि करण्यात आलेली आहेत. या पार्श्गभमुीवर  FAB घटकाच ेउत्पािि करण्याऱ्या उद्योर् घटकाकंडुि प्राप्त 
होणाऱ्या प्रकल्प अहवालाच े तांनत्रक व आर्थथक मुल्यमापि करुि प्राप्त उद्योर् घटकांिा नि. 11.02.2016 
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रोजीच्या शासि निणगयान्वये नवनहत करण्यात आलेल्या  महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्ट्स धोरण -2016 व त्यातंर्गत FAB 
प्रकल्पातंर्गत निली जाणारी प्रोत्साहिे अिुज्ञये करण्याबाबतचा निणगय घेणे. 
 

6.   सिर शासि निणगयान्वये नवनहत करण्यात आलेल्या तज्ञ सनमतीसमोर प्रस्ताव सािर करण्याकनरता 
संबनंधत उद्योर् घटकांिी नवकास आयकु्ट्त (उद्योर्) उद्योर् संचालिालय, मंुबई याचंकेडे  सोबतच्या प्रपत्र -अ 
अन्वये  नवनहत करण्यात आलेल्या तपासणी सुचीतील प्रत्येक मुद्याच्या अिुिंर्ािे समथगनिय िस्तावजेासंह पनरपणुग 
अजग सािर करावते. 
 

7.    सिर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 202108041232185110 असा आहे. हा आिेश नडजीटल स्वाक्षरीिे 
साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  
  

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आिेशािुसार व िावािे, 
 
 

 
             ( रकवद्र र्रुव ) 

        सह सनचव (उद्योर्), महाराष्ट्र शासि 
प्रनत, 

1. मा. मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबई.  
2. अपर मुख्य सनचव , नवत्त नवभार्, मंत्रालय, मंुबई.  
3. अपर मुख्य सनचव, नियोजि नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
4. अपर मुख्य सनचव (महसूल), महसूल व वि नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
5. अपर मुख्य सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षण नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
6. प्रधाि सनचव (िनव-1) िर्र नवकास नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सनचव (कामर्ार), उद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधाि सनचव, पयावरण नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
9. प्रधाि सनचव (ऊजा),  उद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
10. सनचव, (कौशल्य नवकास व उद्योजकता नवकास ), मंत्रालय, मंुबई.  
11. प्रधाि सनचव (िनव-2), िर्र नवकास नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
12. सनचव (मित व पिुगवसि), महसूल व वि  नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
13. नवकास आयकु्ट्त (उद्योर्), उद्योर् संचालिालय, मंत्रालयासमोर, मंुबई.   
14. मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र औद्योनर्क नवकास महामंडळ, अंधेरी (पवूग), मंुबई.  
15. महािर्रपानलका आयकु्ट्त, महािर्र पानलका (सवग) 
16. संचालक, िर्ररचिा व मूल्यनिधारण, पणेु, 
17. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नवद्युत मंडळ, मंुबई.  
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र नवद्यतु नवतरण कंपिी  (महानवतरण), प्रकाशर्ड, वांदे्र ( पवूग), 
      मंुबई-400 051 

      19. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य नवद्यतु पारेिण कंपिी (महापारेिण), प्रकाशरं्र्ा, वांदे्र ( पवूग),             
            मंुबई-400 051. 
      20. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य नवद्यतु निमीती (महानिमीती), प्रकाशर्ड, वांदे्र ( पवूग), 
             मंुबई-400 051. 

21. व्यवस्थापकीय सचंालक, महाराष्ट्र राज्य नवकास अनभकरण, म्हाडा कमर्थशअल कॉम्पलेक्ट्स, 2 रा 
मजला, नत्रिल िर्रच्या समोर, ऐरवडा, पणेु 411 006. 

22. नजल् हानधकारी (सवग) 
23. मा. मंत्री (उद्योर्) यांचे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
24. मा. राज्यमंत्री (उद्योर्) यांचे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मंुबई.  
25. महानिरीक्षक, िोंिणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पणेु. 
26. उप महानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क, मंुबई. 
27. मा. अध्यक्ष, नवधािसभा, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मंुबई याचंे खाजर्ी सनचव 
28. मा. सभापती, नवधािपनरिि, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मंुबई याचंे खाजर्ी सनचव 
29. मा. नवरोधी पक्षिेते, नवधािसभा, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मंुबई यांच ेखाजर्ी सनचव 
30. मा. नवरोधी पक्षिेते, नवधािपनरिि, नवधािमंडळ सनचवालय, नवधािभवि, मंुबई यांच ेखाजर्ी सनचव 

     31. उद्योर् नवभार्ातील सवग सह सनचव/उप सनचव/कक्ष अनधकारी. 
     32. कक्ष अनधकारी (म-1), महसूल व वि नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
     33. मुख्य सनचव यांच ेवनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
     34. प्रधाि सनचव (उद्योर्) यांच ेस्वीय सहाय्यक, उद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
     35. निवड िस्ती (उद्योर्-8),  उद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
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              Annexure-A 

List Of Documents And Information To Be Provided By Industrial Units In The 

Project Report Of The Unit For Availment Of Incentives Under Maharashtra 

Electronic Policy-2016. 
 

Sr.No. ITEM 

1. Name Of The Company 

2. Legal Entity Registered in India  

3. Location Of Unit And Classification of Location As per PSI-2019 

4. Type of Project (New / Expansion / diversification) 

5. Proposed Fixed Capital Investment Details 

6. List Of Manufacturing  Products  

7. Expected Investment Period Required For Unit  

8. Expected Employment Generation By The Unit ( Direct And Indirect)  

9. Financial Closures 

 9.1 True certified copy of the resolution, highlighting proposed products 

and investment schedule from different sources (term loan, 

unsecured loan and equity etc, 

9.2 The resolution should mention the project location and the intent to 

invest under SPECS 

 

 9.3     CA Certified Copies of Annual Report for the past three years. MS 

Excel required 

 9.4       Financial Closures 

    (a)   Term Loan 

 Sanction Letter 

 Loan Agreement  

 Appraisal Note 

 Loan Account statement  (if disbursed) 

(b)      Internal Accruals  

 Documents Supporting fund availability 

(c)      Equity 

 Documents Supporting fund availability 

 Equity subscription Agreement 

 Commitment letters from equity providers 

(d)     Unsecured Loan 

 Documents Supporting fund availability 

 Unsecured Loan Agreement 

(e)      Commitment letters from Unsecured Loan providers 

10. Capital Expenditure Detail  

 1.1  Proposed capital expenditure : 
 

Complete list of capital goods proposed to be purchased along with 

their quotations and purchase orders (where purchase order is 

issued.) 
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 1.2 Details of used / second hand/ refurbished plant, machinery, 

equipment and associated utilities (if applicable) 

11. Financial Details 

 11.1       forecasted Revenue (Total and Eligible goods) split by exports, 

Domestic Sale (next 5 years.) MS Excel required. 

 11.2       forecasted Returns (next 5 years.)- ROI and breakeven estimates 

with and without government support. MS Excel required. 

12. External credit rating 

13.       Land Details  

 13.1        Documentation showing ownership of land (leased/ owned)    for 

the project.  

 13.2         Documentation showing possession of building (leased/ owned) 

for the project. 

 13.3        Documentation showing the location is in an industrial area. 
 

14. Other Details  

 14.1         CA Certificate (with membership No.) showing shareholding 

pattern (indicating number of shares and investment) 

 14.2       Self- Certificate that the applicant is not blacklisted by any 

Government department  

 14.3       Undertaking stating the details of assistance sought/ received 

from Govt.of India apart from SPECS. 

 14.4       Undertaking on number of proposed manufacturing set ups. 

15. Employment  generation details 

16. Year wise production capacity till the project’s completion. 

17. Implementation Schedule with timeline for the following activities : 

17.1 Construction of Building 

17.2 Ordering of Machines 

17.3 Receipt and Installation of Machines 

17.4 Pilot Production 

17.5 Commercial Production 
 

18 Technology – Copy of technology agreements with technology 

provider (if applicable) 
 

19 Overview of Manufacturing process along with key raw materials. 
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