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महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार हवभाग, 

शासन हनणणय क्र.आयटीपी-2013/(प्र.क्र.265)/उद्योग-2 
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हदनाकं :-  25 ऑगस्ट, 2015  

प्रस्तावना :- 
 

 महाराष्ट्र शासनाने सन 1998 मध्य ेपहहले माहहती तंत्रज्ञान धोरण र्जाहीर केले होते.  त्यानंतर  
रोर्जगार हनर्ममती, कायणक्षमतेत वाढ व र्जीवनमान सुधारण्यासाठी माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा धोरण-2003 व  माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण-2009 र्जाहीर करण्यात  
आले होते.   माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण-2009 चा कालावधी हदनाकं 
28 ऑगस्ट, 2014 पयंत असल्यामुळे  त्यास नवीन माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू 
सेवा धोरण अस्स्तत्वात येईपयंत  मुदतवाढ देण्यात आली होती.   
 

2. नवीन माहहती तंत्रज्ञान धोरणाचा दस्ताऐवर्ज तयार करण्यासाठी,  माहहती तंत्रज्ञान क्षते्रातील 
हवहवध भागधारकाशंी   वळेोवळेी केलेल्या चचचे्या हनष्ट्कर्षाच्या आधारे या क्षते्रातील हवकासक, माहहती 
तंत्रज्ञान क्षते्रातील तज्ञ प्रहतहनधी, कंपनयाचंे संचालक, नॅसकॉम, टेहलकॉम उद्योगाचे प्रहतहनधी, इतर 
संबंहधत संस्था व यासाठी नेमलेला कायणबल याचं्याशी हवस्त त चचा करण्यात आली आहण   यापूवीची 
माहहती तंत्रज्ञान धोरणे राबहवतानंा हवभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, प्रस्तुत धोरणाचा मसुदा 
तयार करण्यात आला होता.  सदर धोरणास मानयता देण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती.  
 

शासन हनणणय :-  
 

राज्यात माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवाचं्या सवणकर्ष व्यापक 
हवस् तारासाठी माहहती तंत्रज्ञान उद्याने हवकहसत करणे, झपाट्याने वाढणाऱ् या माहहती तंत्रज्ञान 
उत्पादन व दूरसंचार उद्योगाच्या क्षमतेवर भर देणे आवश्यक आहे.  याकहरता, माहहती तंत्रज्ञान व 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरणाची हवस्त त अशी फेर-आखणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्राचे नहवन माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान  सहाय्यभतू सेवा धोरण-2015 या शासन 
हनणणयानवये र्जाहीर करण्यात येत आहे.  सदर धोरणाची प्रत (पहरहशष्ट्ट-1) या शासन हनणणयासोबत 
संलग्न असून, त्यातील खालील बाबींना हववहक्षतपणे या शासन हनणणयानवये मानयता देण्यात येत 
आहे.   

 

2. राज्याच्या माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरणाची उहिष्ट्टे व लक्षाकं  
2.1 राज्याच्या माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरणाची वहैशष्ट्टे:- 
  

अ)  महाराष्ट्राचे माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा क्षते्रातील अग्रस्थान 
कायम  राखणे. 

ब) राज्यातील औद्योहगकदृष्ट्टया कमी हवकहसत भागात आणखी गंुतवणकूीचा ओघ 
वाढहवण्यासाठी चालना देणे. 
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क) राज्याच्या सवण भागातील, समार्जाच्या सवण  स्तरातील हशहक्षत  तरुणानंा  अहधक 
रोर्जगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे. 

ड)  हनयात उलाढालीतील उच्च पातळी गाठून त्याव्दारे राज्याच्या स्थुल घरगुती 
उत्पादनात आहण उत्पादकतेत वाढ घडवून आणणे. 

इ)   राज्याच्या सामाहर्जक व आर्मथक हवकासाकहरता एक साधन म्हणनू माहहती तंत्रज्ञान 
क्षते्राचा वापर करणे. 

फ)  मूळ सामुग्री हनर्ममतीसह नवीन उत्पादन व हबझनेस टु हबझनेस आहण हबझनेस टु 
कस्टमर यानंा पुरहवल्या र्जाणाऱ्या  अस्व्दतीय सेवांकहरता  बौध्दीक मत्ता हनर्ममतीस 
प्रोत्साहन देणे. 

 

2.2 राज्याच्या माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण 2015 चे 
लक्षयाकं 
अ) धोरण कालावधीत माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक   
     तसेच माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या स्थापनेसाठी रु 50,000 कोटी इतकी    
     गंुतवणकू आकर्मर्षत करणे ,  
ब) 10 दशलक्ष नवीन रोर्जगार हनमाण करणे  
क) महाराष्ट्र  राज्यात या क्षते्रातील वार्मर्षक हनयात रु. 1,00,000 कोटी पयंत 

वाढहवणे. 
 

3. माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरणातील उिीष्ट्टे साध्य करण्याकहरता 
खालीलप्रमाणे उपाययोर्जना करण्यास शासन मानयता देत आहे.    

 

3.1  माहहती तंत्रज्ञान उद्यानंाकहरता अहतहरक्त चटई क्षते्र हनदेशाकं व  र्जागेचा वापर :-                    
 

3.1.1 र्जागेची वाढती   ककमत हा माहहती तंत्रज्ञान उद्योग  हवस् तारास अडसर  ठरत 
असल्याने  उद्योर्जकानंा हकफायतशीर दराने बाधंीव क्षते्र उपलब्ध होण्यासाठी मूळ चटईक्षते्र 
हनदेशाकंावर अहतहरक्त चटईक्षते्र हनदेशाकं अनुज्ञये करण्यात येईल.  

 

3.1.2 उद्योग संचालनालयाने या धोरणानवये (Present Policy) तसेच  या पूवी माहहती 
तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्य् भतू सेवा धोरणा अंतगणत स्थापन करण्यास मानयता हदलेल्या 
सवण नोंदणीक त सावणर्जहनक व खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याने, माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक 
क्षते्रे  ककवा हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रातील माहहती तंत्रज्ञान उद्याने आहण सावणर्जहनक माहहती तंत्रज्ञान 
उद्यानातील एकाकी घटक  यानंा अहधमूल्य आकारुन ककवा न आकारता, खालीलप्रमाणे 100 
टक्क्यापंयंत अहतहरक्त चटईक्षते्र हनदेशाकं उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

 

 पुणे, कपपरी-कचचवड, ब हनमंुबई, ठाणे, नवी मंुबई, कल्याण-डोंहबवली, 
मीरा-भाइंदर, उल्हासनगर या महानगरपाहलका आहण अंबरनाथ 
नगरपहरर्षद आहण राज्यातील हवना उद्योग  हर्जल्हे तसेच नक्षलग्रस्त भाग 
(सामुहहक प्रोत्साहन योर्जना-2013 अनवये घोहर्षत केलेले) वगळून इतर सवण 
हठकाणी प्रचहलत रेडीरेकनर दराच्या 10 टक्के अहधमूल्य आकारुन, 
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 पुणे, कपपरी-कचचवड, ब हनमंुबई, ठाणे, नवी  मंुबई, कल्याण-डोंहबवली, मीरा-
भाइंदर, उल्हासनगर महानगरपाहलका आहण अंबरनाथ नगरपहरर्षद या 
हठकाणी प्रचहलत रेडीरेकनर दराच्या 30 टक्के अहधमूल्य आकारुन  

 

3.1.3 उद्योग संचालनालयाने या धोरणातंगणत (Present Policy) तसेच पूवीच्या माहहती तंत्रज्ञान/ 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरणा अंतगणत स्थापन करण्यास  मानयता हदलेल्या आहण हकमान 
18 मीटर रंुदीचा र्जोड रस्ता उपलब्ध  असणाऱ्या सवण नोंदणीक त  सावणर्जहनक व खार्जगी माहहती 
तंत्रज्ञान उद्याने, माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रे  ककवा  हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रातील माहहती तंत्रज्ञान 
उद्याने  आहण सावणर्जहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील एकाकी  घटक यानंा अहधमूल्य आकारुन 
ककवा न आकारता, खालीलप्रमाणे 100 टक्क्याचं्यावर आहण 200 टक्क्यापंयंत अहतहरक्त चटईक्षते्र  
हनदेशाकं  उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
 

3.1.4 वरील पहरच्छेद 3.1.2 मधील 100 टक्के अहतहरक्त चटईक्षते्रापेक्षा वाढीव 100 टक्के 
चटईक्षते्रासाठी ( 100 टक्के ते 200 टक्के अहतहरक्त चटई क्षते्र हनदेशाकं ) खालीलप्रमाणे अहधमूल्य 
आकारुन ककवा न आकारता उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
 

अ) पुणे, कपपरी-कचचवड, ब हनमंुबई, ठाणे, नवी मंुबई, कल्याण-डोंहबवली, मीरा-
भाइंदर, उल्हासनगर या महानगरपाहलका आहण अंबरनाथ नगरपहरर्षद आहण राज्यातील 
हवना उद्योग  हर्जल्हे तसेच नक्षलग्रस्त भाग (सामुहहक प्रोत्साहन योर्जना-2013 अनवये घोहर्षत 
केलेले) वगळून इतर सवण हठकाणी प्रचहलत रेडीरेकनर दराच्या 10 टक्के अहधमूल्य 
आकारण्यात येईल. 
 

ब) पुणे, कपपरी-कचचवड, ब हनमंुबई, ठाणे, नवी  मंुबई, कल्याण-डोंहबवली, मीरा-भाइंदर, 
उल्हासनगर महानगरपाहलका आहण अंबरनाथ नगरपहरर्षद या हठकाणी प्रचहलत 
रेडीरेकनर दराच्या 30 टक्के अहधमूल्य आकारण्यात येईल. 

 

हटप :- मूळ चटई क्षते्र हनदेशाकं 1.00 पेक्षा र्जास् त असला तरी 100 % अथवा 200 % अहतहरक्त चटई 
क्षते्र हनदेशाकं धरुन एकूण चटई क्षेत्र हनदेशाकं  3.00 पेक्षा र्जास् त अनुज्ञये असणार नाही.  
 
 

3.1.5 राज्यातील हवना उद्योग  हर्जल्हे तसेच नक्षलग्रस्त हर्जल्हे यामधील (सामुहहक प्रोत्साहन 
योर्जना-2013 अनवये घोहर्षत केलेले) वरील पहरच्छेद 3.1.2 आहण 3.1.4 नुसार खार्जगी व 
सावणर्जहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी अहतहरक्त चटईक्षते्र  हनदेशाकाकंहरता कोणतेही  अहतहरक्त 
अहधमूल्य आकारले र्जाणार नाही.  
  

3.1.6 पुणे, कपपरी-कचचवड, ब हनमंुबई, ठाणे, नवी  मंुबई, कल्याण-डोंहबवली, मीरा-भाइंदर, 
उल्हासनगर महानगरपाहलका आहण अंबरनाथ नगरपहरर्षद या हठकाणच्या  सावणर्जहनक तसेच 
खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याने/ एव्हीर्जीसी उद्याने यानंा एकूण बाधंकाम क्षते्रफळाच्या हकमान 80 
टक्के क्षते्र माहहती तंत्रज्ञान आहण माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवांसाठी व उवणहरत कमाल 20 
टक्क्यापंयणत क्षते्र (पाहकंग क्षते्र वगळून) पूरक सेवासंाठी अनुज्ञये करण्यात येईल. 
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3.1.7   वरील पहरच्छेद 3.1.6 मध्ये नमूद केलेल्या महानगरपाहलका व नगरपहरर्षद वगळता 
राज्यातील इतर सवण हठकाणच्या  सावणर्जहनक तसेच खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याने/ एव्हीर्जीसी 
उद्याने यानंा एकूण बाधंकाम क्षते्रफळाच्या हकमान 60 टक्के क्षते्र माहहती तंत्रज्ञान आहण माहहती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवांसाठी व उवणहरत कमाल 40 टक्क्यापंयणत क्षते्र (पाहकंग क्षते्र वगळून) पूरक 
सेवासंाठी अनुज्ञये करण्यात येईल.  
   

3.2 (अ) माहहती तंत्रज्ञान /माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकासंाठी आर्मथक प्रोत्साहने :-  
   

3.2 (अ) (1)  मुद्ाकं शुल्कात सूट 
 

 माहहती तंत्रज्ञान हाडणवअेर आहण दूरसंचार हाडणवअेर उत्पादन घटकासंह माहहती तंत्रज्ञान/  
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा, मुद्ाकं शुल्कात खालीलप्रमाणे सूट अनुज्ञये राहील.  
 

अ) राज्यातील सी, डी, डी+, ना-उद्योग हर्जल्हे आहण नक्षलग्रस्त क्षते्रातील सवण माहहती 
तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा,  तारणगहाण, हडप, तारण, 
हक्कलेख हनक्षपे, अहभहस्तातंरण पत्र, गहाण मालमत्तेवरील प्रभार, भाडेपट्टा, 
गहाणखत आहण गहाणखतावरील प्रहतभहूत-बंधपत्र या व्यवहाराकंरीता मुद्ाकं 
शुल्कात 100 टक्के सूट देण्यात येईल.   

 

ब) अ व ब प्रवगण क्षते्रामधील सावणर्जहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील, नवीन  माहहती 
तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय् यभतू सेवा घटक, ककवा अस्स्तत्वातील घटकाचं े
हवस्तारीकरण यासाठी   तारणगहाण, हडप, तारण, हवलेख, अहभहस्तातंरण पत्र आहण 
भाडेपट्टा या व्यवहाराकंरीता मुद्ाकं शुल्कात 100 टक्के सूट देण्यात येईल.   

 

क) अ व ब प्रवणगामधील खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील नहवन व हवद्यमान घटकाचं े
हवस्ताहरत माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक  (माहहती तंत्रज्ञान 
हाडणवअेर व दूरसंचार हाडणवअेर उत्पादन घटकासंह) सेझमधील खार्जगी माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यान, माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षते्र यानंा तारणगहाण, हडप, तारण, 
हवलेख, अहभहस्तातंरण पत्र, भाडेपट्टा आहण सावणर्जहनक अहभहस्तांहकत भाडेपट्टा या 
व्यवहाराकंरीता, मुद्ाकं शुल्कात 75 टक्के सूट देण्यात येईल. 

 

ड) अ व ब प्रवगण क्षते्रामधील हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील आहण  
माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रातील नवीन व हवद्यमान घटकाचंे हवस्तारीत 
माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक ( माहहती तंत्रज्ञान हाडणवअेर  
आहण दूरसंचार हाडणवअेर उत्पादन   घटकासंह) आहण अ आहण ब प्रवगामधील 
एसटीपीआयने मानयता हदलेल्या नोंदणीक त माहहती तंत्रज्ञान घटकानंा तारणगहाण, 
हडप, तारण, हवलेख, अहभहस्तातंरण पत्र व भाडेपट्टा आहण पस्ब्लक असाईमेंट हलझ 
या व्यवहाराकंरीता मुद्ाकं शुल्कात 100 टक्के सूट देण्यात येईल. 
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इ)    मंुबई मुद्ाकं अहधहनयम 1958 च्या कलम 60 अनवये माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा घटकाचं्या अहभहस्ताहंकत भाडेपट्ट्ानंा आहण कलम 36-ए खाली  
माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाचं्या संमती व परवानगी  
करारनाम्यानंा मुद्ाकं शुल्कात 75 टक्के सूट देण्यात येईल. (प्रस्तुत   पहरच्छेद वरील,  
अ) ब) व क)  च्या सह वाचाव.े)  

 

फ)  राज्यातील नोंदणीक त माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाचं े
हवलीनीकरण/ हवभक्त  आहण  फेररचना  याकहरता मुद्ाकं शुल्कातून 75 टक्के सूट 
देण्यात येईल. 
या धोरणातंगणत येणाऱ्या उद्योगानंा मुद्ाकं शुल्कातून माफी देण्यापूवी शासनाच्या इतर 

कोणत्याही धोरण / योर्जनातंगणत संबंहधत उद्योग घटकानंा मुद्ाकं शुल्कातून माफी घेतल्याची 
पडताळणी करणे गरर्जेचे असल्याने, उद्योग हवभागाच्या सक्षम प्राहधकाऱ्याकडून माफीबाबत 
ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे अहनवायण असेल.  

 
 

3.2 (अ) (2) हवद्यतु शुल्क भरण्यापासून सूट :- 
 

उद्योग संचालनालयाकडे  नोंदणीक त  झालेल्या  नवीन माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा घटकानंा,  उत्पादनात गेल्याच्या हदनाकंापासून अ व ब क्षते्रातील खार्जगी माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यान, सावणर्जहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यान आहण सावणर्जहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील  
एकाकी घटक (माहहती तंत्रज्ञान हाडणवअेर आहण दूरसंचार हाडणवअेर उत्पादन घटकासंह), माहहती 
तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रे, हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रातील खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील घटकानंा 
10 वर्षाच्या कालावधीसाठी आहण नोंदणी देतेवळेी प्रचहलत  सामुहहक प्रोत्साहन योर्जनेतील क्षते्राच्या 
वगीकरणानुसार राज्यातील इतर भागासंाठी 15 वरे्ष कालावधीसाठी हवद्यतु शुल्क भरण्यापासून सूट 
देण्यात येईल.  

माहहती तंत्रज्ञान कंपनयानंी त्याचं्या स्वत:च्या वापरासाठी उभारलेल्या एकाकी घटक  माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यानानंा (कसगल युहनट पाक्सण) पुरक सेवा वगळून,  हवद्यतु शुल्क माफीची सवलत वरील 
नमूद कालावधीसाठी अनुज्ञये राहील. माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रामधील नवीन माहहती 
तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक, हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रामधील माहहती तंत्रज्ञान 
उद्यानातील नवीन माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक आहण  हवशेर्ष आर्मथक 
क्षते्रातील एसटीपीआय ककवा अनय सक्षम प्राहधकरणानंा  अंतगणत नोंदणीक त 100 टक्के हनयातप्रधान  
माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा हवद्यतु शुल्क भरण्यापासून 
कायमस्वरुपी सूट देण्यात येईल.   
 

3.2 (अ) (3) औद्योहगक दराने वीर्ज पुरवठा :- 
 

            उद्योग सचंालनालयाकडे नोंदणीक त  असलेल्या माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा घटकानंा, महाराष्ट्र हवद्यतु हनयामक आयोगाच्या (MERC) वीर्ज दराच्या  
आदेशाप्रमाणे  औद्योहगक दराने वीर्ज पुरवठा करण्यात येईल.   
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3.2 (अ) (4)  वीर्ज दर अनुदान :-  
 

सामूहहक प्रोत्साहन योर्जनेमध्ये वगीक त असलेल्या ‘अ’ व ‘ब’ व्यहतहरक्त् ा इतर वगीक त 
क्षते्रात, स्थापन होणाऱ्या, उद्योग संचालनालयाकडे नोंदणीक त असलेल्या नवीन  माहहती तंत्रज्ञान व 
माहहती तंत्रज्ञान घटकानंा, खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील उद्योग संचालनालयाकडे नोंदणी 
हदनाकं आहण आयटी / आयटीएस  ॲक्टस्व्हटी सुरु केल्याच्या हदनाकंापासून   केलले्या वीर्ज 
वापराच्या प्रहत युहनट रु.1/- या दराने 3 वर्षापयंत  होणारी रक्कम अथवा घटकाने नोंदणी घेण्याच्या 
हदवशी हाडणवअेरमध्ये केलेली गंुतवणकूीची रक्कम यातील र्जी रक्कम कमी असेल, तेवढे  अनुदान 
हमळण्यास पात्र असेल.  या क्षते्रातील माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षते्र आहण हवशेर्ष आर्मथक 
क्षते्रातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यान यामधील माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक़ 
सदर अनुदान हमळण्यास पात्र असतील.  

 

3.2 (अ) (5)  हनवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर :-  
उद्योग संचालनालयाकडे नोंदणीक त असलेल्या माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान 

सहाय्यभतू सेवा घटकानंा संबंहधत अहधकार क्षते्रात लागू असलेल्या  हनवासी दराच्या सममूल्य दराने 
मालमत्ता कर आकारण्यात येईल. सदरचा लाभ देण्याचा आवश्यक सल्ला शासनाच्या नगर हवकास 
हवभागाकडून स्थाहनक स्वराज्य संस्थानंा देण्यात येईल. 
 

3.2. (अ) (6)  र्जकात /प्रवशे कर / स्थाहनक संस्था कर  इत्यादी उपकरातून सूट :-  
 

नोंदणीक त माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा स्वत:च्या 
उपभोगासाठी आयात केल्या र्जाणाऱ्या भाडंवली वस्तु आहण  कच्चा माल याचं्या   र्जकात/ प्रवशे कर/ 
लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) ककवा त्याचं्याऐवर्जी लावलेल्या  अनय उपकरातून सूट देण्यात येईल.  
माहहती तंत्रज्ञान/माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा सदरचा लाभ देण्याचा आवश्यक सल्ला 
शासनाच्या नगर हवकास हवभागाकडून  स्थाहनक स्वराज्य संस्थाना देण्यात येईल. 
 

3.2 (अ) (7) कायण संवदेा करात सवलती :- 
 

अपवादात्मक बाबी वगळता माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाचं्या 
वार्मर्षक देखभाल कराराकहरता   सवणसाधारणपणे कें हद्य पातळीवरील संबंधीत शक्ती प्रदान सहमतीने 
हशफारस केलेल्या हकमान दरानुसार कायण संवदेा कर (Works Contract Tax) आकारण्यात येईल. 

 

3.2 (अ) (8) मूल्यवर्मधत करामध्ये सवलती :- 
 

अपवादात्मक बाबी वगळता माहहती तंत्रज्ञान उत्पादनावरील मुल्यवर्मधत कर सवण 
साधारणपणे कें हद्य पातळीवरील संबंधीत शक्ती प्रदान सहमतीने हशफारस केलेल्या हकमान 
दरानुसार आकारण्यात येईल.  
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3.2.(ब) माहहती तंत्रज्ञान उद्योर्जक / हवकासकाकंहरता प्रोत्साहने :-  
 

i) उद्योग संचालनालय / हवकास आयुक्त (सेझ) यानंी उद्योग सचंालनालयाच्या सहमती ने 
माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांना नोंदणी हदल्यानंतर खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील 
सामाहयक  सेवा / पूरक सेवा क्षते्रातील घटकानंी वापरलेल्या सामाहयक सेवा वगळून इतर 
घटकानंी वापरलेल्या सामाहयक सेवाचं्या संदभात  (र्जसे की, लॉबी, मध्यवती वातानुकुहलत 
प्रणाली, उद्वाहके (हलफ्ट्स) / सरकते हर्जने (एसकेलेटसण), सामाहयक साडंपाणी प्रहक्रया 
सयंत्र, वॉशरुम्स इत्यादी) वीर्जेची आकारणी औद्योहगक दराने  करण्यास खालील अटींवर 
शासन याव्दारे मानयता देत आहे.   
 

हवकासकानी प्रत्येक माहहती तंत्रज्ञान/  माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा 
भाडे पट्टयाने अथवा हवकत घेतलेल्या र्जागेसाठी स्वतंत्र हवद्यतु मीटर पुरहवणे आवश्यक 
राहील.         

 

ii) माहहती तंत्रज्ञान उद्यानामधील एकूण बाधंकाम क्षते्र हवचारात घेऊन  हकमान 6(सहा)  वटॅ प्रहत 
चौ. फूट याप्रमाणे हवकासकाने हवद्यतु पुरवठा व्यवस्था / हवद्यतु उपकें द् उभारण्याची तरतूद 
करणे आवश्यक राहील. सदरची तरतूद अस्स्तत्वातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यानानंाही लागू 
राहील. 
 

iii) राज्य शासन आहण नागरी स्थाहनक संस्थाचं्या महामागांना र्जोडण्यासाठी उच्च प्रतीचे रस्ते 
बाधंण्याच्या संदभातील गंुतवणकुीस पुरक अशी गंुतवणकू करण्यास, खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान 
उद्यानाचं्या हवकासकानंा परवानगी  देण्यात येत आहे.   अस े रस्ते बाधंण्याचे काम पणूण 
झाल्यावर हवकासकाकंडून नागरी स्थाहनक संस्थानंा/ राज्य सावणर्जहनक बाधंकाम हवभाग/ 
हर्जल्हा पहरर्षद ककवा इतर एर्जनसी ज्याचं्या मालकीचा रस्ता आहे त्यानंा तो रस्ता हस्तातंहरत 
करण्यात येईल.  

नागरी स्थाहनक संस्था / राज्य सावणर्जहनक बाधंकाम हवभाग/ हर्जल्हा पहरर्षद ककवा इतर 
एर्जनसी ज्याचंा मालकीचा तो रस्ता आहे, त्या रस्ता बांधणीच्या खचाचे मुल्यांकन / पडताळणी 
करतील आहण हवकासकानी केलेल्या अशा गंुतवणकुीचा परतावा “माहहती तंत्रज्ञान व 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योगाकहरता पायाभतू सुहवधा हनधी” या हनधीमधून भरपाई 
करण्यात येईल.  

सदर गंुतवणकूीची  भरपाई  हवकासकानंी अहतहरक्त चटईक्षते्र हमळहवण्यासाठी भरलेल्या 
अहधमुल्याच्या रकमेच्या मयादेत राहील. 

  

iv) “माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योगाकहरता हक्रटीकल पायाभतू 
सुहवधा हनधी हनमाण करणे :- 

राज्य शासन  व हनयोर्जन प्राहधकाऱ्यानंी माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू 
सेवा धोरण 2015 च्या अनुर्षगानें खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाकंडून अहतहरक्त चटई क्षते्र 
हनदेशाकंापोटी हमळणाऱ्या अहधमूल्याच्या रकमेचा “ माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा उद्योगांकहरता हक्रटीकल पायाभतू सुहवधा हनधी” म्हणनू  स्वतंत्र हनधी 
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उभारण्यात येईल  व या हनधीचा हवहनयोग केवळ माहहती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी आवश्यक 
असणाऱ्या पायाभतू सुहवधा हनमाण करण्यासाठीच  करण्यात येईल.   तसेच या हनधीतून 
माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण 2015 मधील  पहरच्छेद 5 (अ) (v) 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हवकासकाने केलेल्या कामाची भरपाई करण्यात येईल. 

उपरोक्त “हक्रटीकल” पायाभतू सुहवधा हनधी” चे संहनयंत्रण उद्योग हवभगाच्या 
अहधपत्याखाली ठेवण्यात येऊन, त्यासाठी शक्तीप्रदान सहमतीच्या अंतगणत खालीलप्रमाणे  
एक उपसहमती गठीत करण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.  

 

1 प्रधान सहचव (उद्योग), उद्योग ऊर्जा व कामगार हवभाग  अध्यक्ष 
2 प्रधान सहचव, नगर हवकास हवभाग (नहव-1) सदस्य  
3 प्रधान सहचव - ग्राम हवकास हवभाग   सदस्य 
4 सहचव, नगर हवकास हवभाग (नहव-2) सदस्य 
5 सहचव - सावणर्जहनक बाधंकाम हवभाग (रस्ते) सदस्य 
6 हवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय  सदस्य 
7 आयुक्त /मुख्याहधकारी - संबंहधत नागरी स्थाहनक ससं्था सदस्य 
8 उप सहचव (उद्योग), उद्योग ऊर्जा व कामगार हवभाग सदस्य सहचव 

 

v) उपसहमतीचे कायणक्षते्र 
 

  ही सहमती रस्त्याचं्या प्रकल्पासंंबंधी र्जलद गतीने हनपटारा करणे, अंमलबर्जावणी आहण 
तत्सबंंहधत इतर बाबींवर  हनणणय घेईल आहण हनधीचे व्यवस्थापन करण्याची कायणवाही 
करण्यात येईल. 

  

vi) अंमलबर्जावणीचा आढावा व संहनयंत्रण 
 

उपरोक्त उपसहमतीव्दारे मंरू्जर करण्यात आलेल्या प्रकल्पाच्या अंमलबर्जावणीचा आढावा व 
संहनयंत्रण उद्योग हवभागांतगणत गठीत सामूहहक प्रोत्साहन योर्जनेंतगणत  राज्य पातळीवरील 
सहमती करेल  व याबाबतचा अहवाल वळेोवळेी मुख्य सहचव याचं्या अध्यक्षतेखालील शक्ती 
प्रदान सहमतीला सादर करेल. 

 

 

3.3. ॲहनमेशन,  स्व्हज्युअल इफेक््स, गेकमग, आहण कॉहमक्स (ए. व्ही. र्जी. सी.) या क्षते्राच े
प्रवतणनासाठी प्रोत्साहने   

3.3.1. ए. व्ही. र्जी. सी. ही मूलत: माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवचेी संलग्न बाब  असल्याने,  
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवसेाठी अनुज्ञये असललेे फायदे हमळण्यास  पात्र ठरहवण्यास शासन 
याव्दारे मानयता देत आहे. 
 

3.3.2 राज्यात ए. व्ही. र्जी. सी. कें द्ाच्या स्थापनेव्दारे   सामाहयक सोयी /सुहवधा पूरवल्यास,  शासन 
पाकठबा देईल.  ए. व्ही. र्जी. सी. कें द्ामध्ये  हनर्ममती सुहवधा, ए. व्ही. र्जी. सी. स्टुहडओ, कला सादर 
करण्यासाठी सभाग ह,  प्रदशणन गॅलरी आहण कलाकारास काम करण्यासाठीचे हठकाण या सारख्या 
एकास्त्मक सुहवधाचंा आहण एका सहमतीने, ए. व्ही. र्जी. सी. कें द्ाकहरता पायाभतू सोयी-सुहवधाचं्या 
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गरर्जा, व त्यासाठी आवश्यक हनधी कायास्नवत  करण्यासाठी आवश्यक  (ऑपरेकटग मॉडेल) र्जसे 
पीपीपी , स्थान, सुहवधा  इत्यादी बाबी उद्योगाशी हवचार हवहनमय करुन सुहनहित करण्यासाठी 
हवकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सहमती गठीत करण्यास शासन याव्दारे मानयता 
देत आहे.  सदर सहमतीची संरचना व कायणक्षते्र पुढीलप्रमाणे राहील.   

 

1 हवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय अध्यक्ष 
2 मुख्य कायणकारी अहधकारी, महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंडळ सदस्य 
3 व्यवस्थापकीय संचालक, शहर औद्योहगक हवकास महामंडळ सदस्य 
4 उप सहचव(उद्योग), उद्योग ऊर्जा व कामगार हवभाग सदस्य सहचव 

 
अंमलबर्जावणी :-  

महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंडळ (एमआयडीसी) / शहर आहण औद्योहगक हवकास 
महामंडळ (हसडको) यासाठी पुढाकार घेतील.    

 

3.3.3 (अ) आर्मथक सवलती :-  
 

i) राज्यभरातील हवहवध लहलत कला हवद्यालये ही हडहर्जटल आटण सेंटर (डीएसी) म्हणनू 
ओळखली र्जातील.  हडहर्जटल आटण व अॅहनमेशन यासाठीचा अभ्यासक्रम हवद्यापीठाचं्या 
सहकायाने राबहवणे,   आहण हडहर्जटल आटण सेंटर  सावणर्जहनक-खार्जगी-भागीदारी (पीपीपी) 
मॉडेलवर चालहवणे यासाठी येणाऱ्या   एकूण खचाच्या 25% हनधी शासन  आहण उरलेला 
75% हनधी खार्जगी प्रवतणकाने उभारावयाचा असून यासाठी   राज्य शासनाचे योगदान हे रुपय े
10 कोटी मयादेपयंत ठेवण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.   

 

ii) मंुबई/ पुणे येथे सावणर्जहनक-खार्जगी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर आधारीत ए. व्ही  र्जी. सी 
सेंटर ऑफ एक्सलेंनस ची स्थापना करण्यास आहण  त्यासाठी हवहत्तय सहाय्य म्हणनू  येणारा 
भाडंवली खचण व उपकरणे खरेदी वरील खचण शासनाकडून पुरहवण्यास शासन याव्दारे 
मानयता देत आहे.  

 

3.3.3 (ब) व्हेंचर कॅहपटल फंड हनमाण करणे :- 
 

आंतरराष्ट्रीय तसेच देशातंगणत  बार्जारातील वाढती मागणी पूणण करण्यासाठी व्हेंचर 
कॅहपटल फंडची गरर्ज आहे.  ए. व्ही. र्जी. सी.  क्षते्रासाठी सुरुवातीला रु. 50 कोटी इतका 
व्हेंचर कॅहपटल फंड उभारण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.  या फंडातून हवत्तीय 
सहाय्यतेच्या संदभात मा. मुख्य सहचवाचं्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदान सहमती, 
प्रकरणपरत्व ेगुणवत्तेच्या आधारावर हनणणय घेईल. 
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ए. व्ही. र्जी. सी. घटकानंा वरील पहरच्छेद 3.2 (अ) मध्ये असलले्या सवलतीं 
व्यहतहरक्त खालील सवलती हमळतील. 

 

3.3.3. (क) प्रमाणपत्र शुल्क परतावा:-  
 

सवण ए. व्ही. र्जी. सी. हनयातप्रवण घटकानंा अहनवायण माकींगसाठी, ‘र्जसे Conformity 
European (CE), China Compulsory Certificate (CCC)’ इत्यादी  येणाऱ्या खचाचा  50% 
मयादेपयंत व प्रत्येक घटकास र्जास्तीत र्जास्त रुपये 2 लक्ष इतक्या मयादेच्या अधीन राहून 
परतावा करण्यात येईल. 

ख्    

3.3.3 (ख) भाडंवली अनुदान :-           
 

राज्याच्या औद्योहगक धोरणानुसार औद्योहगक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल तसेच 
रे्ज. ए. व्ही. र्जी. सी. घटक हकमान रुपये 50 कोटीची गंुतवणकू करतील आहण  हकमान 100 
लोकासंाठी रोर्जगार हनमाण करतील त्या घटकानंा स्स्थरभाडंवलाच्या 25% इतके अकँर 
युहनट अनुदान म्हणनू देण्यात येईल.  स्स्थर भाडंवलामध्ये र्जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, 
उपकरणे, हवद्यतुीकरण, भाडंवलीक त उत्पादन पूवण खचण मधील गंुतवणकुीचा समावशे असून  
प्रत्येक हर्जल्यातील  एका अँकर युहनटला सहाय्य करण्यात येतील. 

 

3.3.3 (ग) करमणकू कर भरण्यापासून सूट:- 
 

i) राज्यात हनर्ममत झालेल्या आहण राज्यातील हसनेमा हॉल/ मस्ल्टप्लेक्समध्ये प्रदर्मशत 
झालेल्या, अॅहनमेशन हचत्रपटानंा करमणकू कर भरण्यापासून सूट देण्यात येईल. 
 

ii) महाराष्ट्रात स्टीरीओस्कोपीव्दारे 2डी तून 3डी  मध्ये पणूणपणे रुपातंरीत करण्यात आलेला 
आहण राज्यातील हसनेमा हॉल/   मस्ल्टप्लेक्समध्ये प्रदर्मशत झालेल्या हचत्रपटानंा अदा 
केलेल्या करमणकू कराच्या 50 टक्के इतका परतावा अथवा रु 2.5 कोटी यापैकी र्जे कमी 
असेल इतक्या रक्कमेचा परतावा देण्यात  येईल.  

 

iii) महाराष्ट्रात तयार करण्यात आलेल्या एखादया लाईव्ह ॲक्शन हचत्रपटामध्ये एकूण 
लाबंीच्या हकमान 50% हून अहधक भाग ॲहनमेशन व व्हीज्युअल इफेक्ट याव्दारे 
बनहवण्यात आला असेल आहण राज्यातील हसनेमा हॉल/   मस्ल्टप्लेक्समध्ये प्रदर्मशत 
झालेल्या हचत्रपटानंा अदा केलेल्या करमणकू कराच्या 50 टक्के इतका परतावा अथवा 
रु 2.5 कोटी यापैकी र्ज ेकमी असेल इतक्या रक्कमेचा  परतावा देण्यात  येईल. डीआय 
व कलर करेक्शन हा ॲहनमेशन/ व्हीज्युअल इफेक्टसचा भाग मानला र्जाणार नाही.  
हचत्रपटाच्या एकूण लाबंीच्या हकमान 50% पेक्षा अहधक हा पात्रतेचा हनकर्ष राहील.  

 

iv) खालील वार्मर्षक कायणक्रमासंाठी महाराष्ट्र हे यर्जमान राज्य असेल व प्रत्येक वार्मर्षक 
कायणक्रमानंा प्रायोर्जक म्हणनू पुढील 5 वर्षापयंत रुपये 10 लाख पयंतचा खचण स्स्वकारेल 
आहण अशा कायणक्रमानंा करमणकू कर भरण्यापासून सूट देण्यात येईल. 
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1)  हफक्की फे्रम (FICCI FRAME) - बेस्ट ॲहनमेटेड फे्रम्स ॲवॉडण, मंुबई. 
2)  नॅसकॉम (NASSCOM) - गेम डेव्हलपसण कॉनफरनस, पुणे. 
3)  द ॲहनमेशन सोसायटी ऑफ इंहडया - ॲहनफेस्ट, मंुबई. 
4) ASIFA - र्जागहतक ॲहनमेशन हदन- प्रत्येक वर्षी 28 ऑक्टोबर. 
5)  एमसीसीआयए- हडहर्जटल कनटेंट इव्हेंट, पुणे. 
6)  एनआयएलएफ- नॅसकॉम इंहडयार्ज हलडरशीप फोरम. 
 

घ) राज्यात हनर्ममत करण्यात आलेल्या सर्जणनशील कला हचत्रपट, शैक्षहणक, वजै्ञाहनक, 
पौराहणक आहण बाल हचत्रपट या अॅहनमेशन हचत्रपटानंा, उत्पादन खचाच्या 50% इतके 
भाडंवली अनुदान रु. 30 लक्ष कमाल मयादेच्या अधीन राहून हदले र्जाईल. 

 

3.3.(4) ए.व्ही. र्जी. सी. घटकानंा खालील हबगर हवहत्तय सहाय्य देण्यास शासन याव्दारे मानयता देत 
आहे :- 

 

  1) देशी व हवदेशी संस्थाचं्या संयुक्त उपक्रमानंा (Joint Ventures) राज्य शासन                               
                    प्रोत्साहहत  करेल.  

 

2) महाराष्ट्रातील ए. व्ही. र्जी. सी. सदंभातील  आंतरराष्ट्रीय मेळावा (इव्हें्स)  समथणन 
(Support) देण्यात येईल.  

  

3) कायदेशीर चौकटीच्या माध्यमातून बौहिक मालमत्ता (आयपी) संरहक्षत केली र्जाईल. 
 

3.4(अ)   ग्राहमण आहण हनमशहरी भागात हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंगचे (बीपीओर्ज)  या उपक्रमाचं े
वाढीस उद्यकु्त करण्यासाठी खालील अटींवर प्रोत्साहने देण्यास शासन याव्दारे मानयता 
देत आहे :- 
 

i) अस्स्तत्वात असलेल्या हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंग घटकानंा/ उद्योर्जकानंा ग्रामीण व 
हनमशहरी क्षते्रात त्याचं्या शाखा  उभारण्यासाठी प्रोत्साहहत करण्यात येईल. 

ii) ग्रामीण व हनमशहरी (ग्रामपंचायत, अ, ब व क वगण नगरपहरर्षद) भागात स्स्थत असलेल्या बी. 
पी. ओ. घटकानंाच अनुदान देण्यात येईल.  

iii) कोणत्याही ग्रामीण बी. पी. ओ. घटकास त्यानंी केललेी भाडंवली गंुतवणकू र्जसे हाडणवअेर, 
उपकरणे इत्यादीवर 20 % भाडंवली अनुदान रू. 25 लक्ष मयादेच्या अधीन राहून देण्यात 
येईल. 
तथाहप  

 सदर घटकाने हकमान 50 (पन्नास) लोकानंा प्रहशक्षण देऊन प्रत्यक्ष रोर्जगार हदला 
असावा हे भाडंवली अनुदान बॅक ऐंडेड राहील. 

  ते तीन समान हप्त्यामंध्ये प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी देण्यात येईल.  
 भाडंवली अनुदान देताना घटकाने नवीन हाडणवअेर आहण उपकरणे यामध्ये केलेली 

भाडंवली गंुतवणकू ज्याप्रमाणे  सुक्षम, लघु व मध्यम उपक्रम (MSME)   Plant & 
Machinary वर केलेल्या  गंुतवणकूीप्रमाणे हवचारात घेतली र्जाईल.  
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iv) प्रहशक्षण अनुदान:-  
  ग्रामीण बी. पी. ओ. यांना कमणचाऱ्याचं्या कामाच्या गुणवत् तेमध्ये उणीवा राहू नयेत,  तसेच 
वळेेवर अंमलबर्जावणी  व्हावी, इत्यादीसाठी  प्रहशक्षणामध्ये  गंुतवणकू करावी लागते,  म्हणनू 
याहठकाणी स्थाहपत होणाऱ्या नवीन बी. पी. ओ. ना कमणचाऱ्याचं्या प्रहशक्षणाकहरता पुढील “ प्रहशक्षण 
अनुदान” देण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.  

 

 प्रहशक्षण अनुदानाची रक्क्म कंपनी आहण शासन यामध्ये हवभागण्यात येईल  शासनामाफण त 
प्रहत व्यक्ती प्रहतमहा रु. 1500 / - याप्रमाणे तीन महहनयाच्या कालावधीसाठी, प्रहशक्षण 
अनुदान म्हणनू देण्यात येईल (बी.पी.ओ. उद्योगामध्ये कौशल्य हवकहसत होण्यासाठी 
सामानयपणे तीन महहने प्रहशक्षण कालावधी लागतो). त्यामुळे 50 व्यक्तींना रोर्जगार देणाऱ्या 
घटकाला तीन महहनयाचं्या कालावधीसाठी रुपये 2.25 लक्ष (रुपये दोन लक्ष पंचवीस हर्जार 
फक्त) प्रहशक्षण अनुदान  हमळेल.  हे अनुदान बॅक एनडेड असून, बी. पी. ओ. घटकानंा त्यानंी  
व्यक्तीला तीन महहने प्रहशक्षण आहण सतत नऊ महहने रोर्जगार पुरहवल्यानंतर म्हणर्जेच एक 
वर्षा नंतर देण्यात येईल. 
 

 याकहरता यशदा, MCED , MITCON व MESC  यासारख्या मानयताप्राप्त संस्थाकंडून 
प्रहशक्षण सामुग्री अभ्यासक्रम हवतरीत करण्यात येईल.  या संदभातील कायणवाही व मागणदशणक 
तत्व ेस्वतंत्रपणे हनगणहमत करण्यात येतील 

 

3.4 (ब)  मंुबईवर हवशेर्ष भर देऊन डेटा सेंटसणचे प्रवतणन करण्यासाठी , तसेच केवळ भारतातच नव्हे 
तर आहशया पॅसेहफक हवभागात डेटा सेंटर हब म्हणनू प्रवतणन करण्यासाठी राज्यात कोठेही स्थाहपत 
होणारे व खालील अटी व शतींची पूतणता करणारे डेटा सेंटसण यानंा सोबतच्या धोरणातील पहर. 5 ब 
मध्ये नमूद केलेल्या 1) मुद्ाकं शुल्क सूट 2) हवद्यतु शुल्क 3) हवद्यतु दर 4) मालमत्ता कर 5) प्रवशे कर 
आहण कोणत्याही क्षते्रात घटकाचंी उभारणी करण्यासाठी सवलत  (फक्त हवशेर्ष वस्तूंच्या 
आयातीसाठी) आहण उवणहरत  घटकानंा उद्योगाचा दर्जा हमळण्याबाबतच्या सवलती हमळण् यास शासन 
मानयता देण्यात येत आहे. 

    

4. अनय प्रोत्साहने :- 
 

4.1 उद्योर्जकता, नाहवनयास आहण इनक्युबेशन सुहवधाकंहरता प्रोत्साहन   
 

i) हवहवध शैक्षहणक संस्था व संशोधन संस्था आहण माहहती तंत्रज्ञान उद्योग, याचं्यात ज्ञान स्रोताचंी 
देवाण-घेवाण व प्रसार होण्यासाठी एक सामाईक व्यासपीठ उभारुन लहान उद्योगाकंरीता  
‘इनक्युबेशन सेंटर’ची स्थापना करण्यास शासन मदत करेल.   माहहती व दूरसंचार, तंत्रज्ञान 
क्षते्रासाठी , एम्बेडेड सॉफ्टटवअेर,  हचप तंत्रज्ञान, दूरसंचार तंत्रज्ञान,  आधार काडणशी संलग्न 
सुहवधाचंा वापर याकरीता सबंध राज्यात इनक्युबेशन सेंटसणची स्थापना करण्याकहरता आहण एक 
मॉडेल व चौकट हनहित करण्यासाठी    हवकास आयुक्त (उद्योग) याचं्या अध्यक्षतेखाली, पुढे  नमूद 
केल्याप्रमाणे एक सहमती स्थापन करण्यास शासन या व्दारे मानयता देत आहे.   
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1 हवकास आयुक्त् ा (उद्योग) अध्यक्ष 
2 सह मुख्य कायणकारी अहधकारी,  महाराष्ट्र औद्योहगक 

हवकास महामंडळ 
सदस्य 

3 व्यवस्थापक, कौशल्य  हवकास  सदस्य 
4 संचालक, उच् च व तंत्र हशक्षण, महाराष्ट्रराज्य, पुणे सदस्य 
5 माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू 

सेवतेील उद्योगाचे प्रहतहनधी (दोन सदस्य) 
सदस्य 

6 उप सहचव (उद्योग) उद्योग ऊर्जा व कामगार हवभाग सदस्य सहचव 
 
 उपरोक्त सहमतीने आपला अहवाल शासनास 3 महहनयात सादर करावा.  
 

ii) नवीन घटकानंा सक्षम करण्यासाठी इनक्युबेशनच्या सुहवधा देण्याकहरता नवीन माहहती       
तंत्रज्ञान उद्यानानंा त्याचं्या बाधंीव क्षते्राच्या कमीत कमी 2 टक्के क्षते्र वाटप कराव ेलागेल. 
उद्यानाचे हे क्षते्र माहहती तंत्रज्ञानाच्या कायाकहरता वापरावयाच्या क्षते्राचा एक भाग म्हणनू 
गणनयात येईल व सदर अहतहरक्त चटईक्षते्र हनदेशाकंाचा लाभ हमळण्यास पात्र ठरेल.  

iii) माहहती तंत्रज्ञान /माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा क्षते्रात 2 वर्षात हकमान 50 स्थाहनक 
हवद्यार्थ्यांना भरती करणाऱ्या इनक्युबेशन लॅबोरेटरी/ संशोधन व हवकास कें द्ानंा रुपये 2.5 
लक्ष पयंत भरती अनुदान देण्यात येईल.    

iv) नॅसकॉम आहण आयटीपीओ यानंी आयोहर्जत केलेल्या अथवा मानयता हदलेल्या प्रदशणनात भाग 
घेणाऱ्या नोंदणीक त माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा सुक्षम, लघु व मध्यम 
घटकानंा प्रदशणनात भाग घेण्यासाठीच्या शुल्काच्या 50 % (र्जागेची ककमत / भाडे)  रक्कम  
परतावा देण्यात येईल. प्रत्येक युहनटसाठी रु. 3 लक्ष रक्कमेच्या कमाल मयादेच्या अहधन 
राहून  घटक अथवा कंपनी यानंा त्याचंे हयातीत र्जास्तीत र्जास्त 2 कायणक्रमांसाठी सदरचा 
लाभ घेता येईल.   

v) सुक्षम, लघु व मध्यम माहहती तंत्रज्ञान घटकानंा /कंपनयाना त्याचंे हयातीत पेटेंट घेण्यासाठी 
येणाऱ्या खचाच्या 50% रक्कम  रुपये  5 लक्ष रक्कमेच्या कमाल मयादेच्या अहधन राहून 
परतावा करेल.    

 

 4.2 (1) माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक (माहहती तंत्रज्ञान हाडणवअेर आहण  
दूरसंचार हाडणवअेर उत्पादक घटक वगळून) कोणत्याही क्षते्रात (रहहवासी, ना हवकास क्षते्रासह) 
उभारणी करण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.  

   

4.2 (2) माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सेवा घटकाचंे ग्राहक र्जगभर हवखुरलेले असून ते हभन्न 
टाइम झोनमध्ये  काम करतात.  त्यामुळे ग्राहकासंाठी त्यानंा 24X7X365 तत्वावर काम करणे 
आवश्यक आहे.  माहहती तंत्रज्ञान घटकानंा कामाचा व्याप वाढहवण्यासाठी  र्जागहतक ग्राहकानंी 
हदलेल्या कालमयादेचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.  यासाठी नोंदणीक त माहहती 
तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योगानंा अहवरत उद्योग घटकाचा दर्जा देऊन 
कोणत्याही हदवशी काम बंद न ठेवता म्हणर्जेच 24X7X365 हदवस काम करण्याची परवानगी हदली 
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र्जाईल. (राज्यात काही अपवादात्मक पहरस्स्थती उद्भवल्यास राज्य/ कें द् सरकारला माहहती तंत्रज्ञान 
उद्योगाचंे काम हनलंहबत ठेवणे योग्य वाटत असेल तर अशी पहरस्स्थती वगळता). 

  
4.2 (3) ग्रामीण व हनमशहरी भागातील बी. पी. ओ. ना आवश्यक ती  सावणर्जहनक वाहतूक व्यवस्था 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन खात्री करेल. 
 

4.2(4) ज्याप्रमाणे सुक्षम व लघु घटकानंा शासनाने सुरक्षा ठेव / बयाणा रक्कम भरण्यापासून सूट हदली 
आहे त्याच धतीवर ग्रामीण व हनमशहरी भागातील बी. पी. ओ. ना सुरक्षा ठेव / बयाणा रक्कम 
भरण्यापासून सूट देण्यात येईल. 
 

4.2(5) माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीमुळे माहहती सुरहक्षतपणे साठहवण्यासाठी डाटा सेंटसणची मागणी 
वाढली आहे.  राज्यातील सोई सुहवधा हवचारात घेता, या उपक्रमासाठी प्रोत्साहन हदल्यास गंुतवणकू 
व रोर्जगार हनमाण  होणार आहे. ही बाब हवचारात घेता या उपक्रमास इतर माहहती तंत्रज्ञान 
घटकाप्रमाणेच प्रोत्साहने देण्यात येतील. 
 

4.3 महाराष्ट्र बँ्रनड हवकहसत करणे :- 
 

4.3(1)  सवणसाधारणपणे माहहती तंत्रज्ञान क्षते्राशी आहण हवशेर्षतः ए.व्ही.र्जी.सी. शी संबंहधत असणा-
या आंतर-राष्ट्रीय व देश-पातळीवरील व्यावसाहयक पहरसंवाद, प्रदशणन इत्यादी कायणक्रमाचं्या 
महाराष्ट्रातील आयोर्जनास शासन पाकठबा देईल. 

  
4.3(2) दोनपेक्षा अहधक लेव्हलवरील, सीएमएम सुरक्षसेाठी आयएसओ 27001 आहण सीओपीसी व 
ईएससीएम प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी झालेल्या खचापकैी 50 टक्के खचाची प्रहतपूती, र्जास्तीत र्जास्त 
रुपय े5 लक्ष, सामुहहक प्रोत्साहन योर्जनेतील सुक्षम व लघु-स्तरावरील माहहती तंत्रज्ञान घटकानंा  
करण्यात येईल.  

 

4.3(3) राज्यातील नोंदणीक त ए.व्ही.र्जी.सी. कंपनयानंा त्यानंी हवत्तीय वर्षात ए.व्ही.र्जी.सी. च्या 
प्रवतणनासाठी राष्ट्रीय आहण आंतरराष्ट्रीय बार्जार, पहरर्षद, कायणक्रम याकहरता  केलेल्या खचाच्या 50 
टक्के रकमेइतकी (नोंदणी शुल्क व प्रवास खचासाठी  प्रहतवर्षण रुपये 3 लक्ष व कमाल रुपये 10 लक्ष  
मयादेच्या अधीन राहून रक्कमेचा) परतावा  करण्यात येईल. 

 

4.3(4) दर वर्षी 20 ऑगस्ट हा हदवस राज्याचा माहहती तंत्रज्ञान हदन म्हणनू यापुढेही सार्जरा करण्यात 
येईल. र्जेव्हा अत्युत्क ष्ट्ट योगदान देणा-या व कामहगरी करणा-या माहहती तंत्रज्ञान/मा. तं. सहाय्यभतू 
सेवा घटकानंा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील.  
  

5. एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरी (IITT) उभारणी संकल्पना ही एकास्त्मक औद्योहगक 
क्षते्राच्या संकल्पनेतून पुढे आली असल्याने एकास्त्मक औद्योहगक क्षते्राचा भाग म्हणनू समर्जण्यात 
यावा.  धोरणासोबतच्या अनुसूची -ब मधील सहवस्तर अटी व शतीच्या अनुसरुन आवश्यक त्या 
बदलासह एकास्त्मक औद्योहगक क्षते्राच्या संदभातील तरतुदी खालील  अटी व शतीच्या अधीन राहून, 
लागू करण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.  
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एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगराचंी (आयआयटीटी) उभारणी खालील अटी व शतींच्या 
अधीन राहील.     
 

1)  माहहती तंत्रज्ञान उद्योग आहण त्यातील कामगार यानंा त्याचंी गरर्ज हवचारात घेवून, त्यानंा 
आवश्यक त्या सुखसोयी व  हनवासाची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी सदर धोरणा 
अंतगणत एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगराचंी  उभारणी करणेबाबतची  योर्जना संकस्ल्पत 
आहे. एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगराचंी  उभारणी संदभातील  हनकर्ष  या शासन हनणणया 
सोबत र्जोडलेल्या (पहरहशष्ट्ट-1)  मधील धोरणा सोबतच्या अनुसूची ‘ब’   मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहतील.  

 

2) एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरातील माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा 
घटकानंा लाभ/ प्रोत्साहने, सोबत र्जोडलेल्या पहरहशष्ट्ट - 1 मधील धोरणातील पहरच्छेद 5 
(ब) मध्ये नमूद केलेल्या लाभ/ प्रोत्साहने प्रमाणे असतील.     

 

3) राज्याच्या कोणत्याही भागात एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरे उभारता येऊ शकतील. 
 

4) ही एकास्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरे ‘स्माटण टाऊहशप’ म्हणनू हवकहसत करण्यात येतील. 
 

 

6.  माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाचं्या हवकासाला चालना  देण्यासाठी 
पायाभतू सुहवधा हनमाण करणे :-  

 

माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाचं्या हवकासाला चालना 
देण्यासाठी  खालील अटींच्या अधीन राहून राज्य शासन  व हनयोर्जन प्राहधकाऱ्यानंी माहहती 
तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण 2015 च्या अनुर्षगानें खार्जगी माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यानाकंडून अहतहरक्त चटई क्षते्र हनदेशाकंापोटी हमळणाऱ्या अहधमूल्याच्या 
रकमेचा “ माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योगाकंहरता हक्रटीकल 
पायाभतू सुहवधा हनधी” म्हणनू  स्वतंत्र हनधीची   उभारणी करण्यास शासन याव्दारे मानयता 
देत आहे.  

  
1) या हनधीचा हवहनयोग माहहती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभतू 

सुहवधा हनमाण करण्यासाठीच  करण्यात येईल. 
2) या हनधीतून माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण 2015 

मधील  पहरच्छेद 5 (अ) (v) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हवकासकाने केलेल्या कामाची 
भरपाई  करण्यात येईल.  

7.  माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील बाधंीव र्जागेचा वापर हबगर माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान  
    सहाय्यभतू  सेवाकंहरता करीत असल्यामुळे करावयाची दंडात्मक कायणवाही :-    
  

ज्या खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाने माहहती   तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा 
धोरणातील तरतूदीनुसार अहतहरक्त चटईक्षते्र हनदेशाकंाचा लाभ घेतला आहे आहण  कालातंराने 
माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील बाधंीव  र्जागेचा वापर, माहहती   तंत्रज्ञान / हबगर माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा  अथवा वाहणस्ज्यक कायासाठी  ककवा माहहती तंत्रज्ञान धोरणांतगणत अनुज्ञये 
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असलेल्या प्रयोर्जनाव्यहतहरक्त इतर प्रयोर्जनासाठी वापर करीत असल्याचे  हनदशणनास आल्यास, 
खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.  

1)  दंडाची रक्कम संबंहधत हनयोर्जन प्राहधकरण आहण  शासन याचंेकडे 3:1 या प्रमाणात 
भरण्यात येईल.   

 

2) अशा प्रकरणामध्ये संबंहधत खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाला उद्योग संचालनालय व 
ज्यानंी इमारत आराखडा मंरू्जर केला आहे असे हनयोर्जन प्राहधकरण  याचं्या अहधकारी 
वगाचा  गट प्रत्यक्ष र्जागेला भटे देऊन,  खात्री करेल.  

 

3) र्जे बाधंीव क्षते्र माहहती   तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा व्यहतहरक्त् ा इतर 
प्रयोर्जनासाठी ( Non IT/ITES Activities ) वापरले र्जात असेल, त्या बाधंीव क्षेत्रासाठी  
रेडीरेकनर दराच्या  0.3 टक्का (तीन दशाशं टक्का)  प्रहत हदवस इतकी रक्कम  दंड 
म्हणनू आकारली र्जाईल. 

 

4) सदरचा दंड हा भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपनसी सटीफीकेट) हनगणहमत झाल्याच्या 
तारखेपासून  हबगर माहहती   तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा यासाठी वापर 
सुरु असल्याचे तारखेपयंतच्या कालावधीसाठी   वसलू केला र्जाईल.     

 

5) ज्यानंी खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या इमारती आराखडयास  मंरू्जरी हदली आहे 
अशा  संबंहधत हनयोर्जन प्राहधकाऱ्याकडे  दंडाचं्या रकमेचा भरणा केल्यावर संबंहधत 
खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाने ज्या मूळ प्रयोर्जनासाठी  इरादापत्र अथवा नोंदणीपत्र 
घेतले होते त्याच प्रयोर्जनासाठीच र्जागेचा  वापर पुनण:स्थाहपत करेल.  र्जर संबंहधत 
खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यान यानंी दंडाची रक्कम भरण्यास आहण/ अथवा र्जागेचा 
वापर मूळ प्रयोर्जनासाठी पुनण:स्थाहपत करण्यास अपयशी ठरल्यास, संबंहधत हनयोर्जन 
प्राहधकरण,  उद्योग संचालनालयास  कळवून खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याना हवरुध्द 
महाराष्ट्र प्रादेहशक व नगर रचना अहधहनयम 1966  (MR&TP ACT) मधील तरतुदीनुसार 
उहचत कायणवाही करेल.   

  
8. हहरत माहहती तंत्रज्ञानाचा हवकास 

 

8.1 नैसर्मगक स्रोताचे व्यवस्थापन कायणक्षमहरत्या प्रदर्मशत करणाऱ् या माहहती तंत्रज्ञान 
घटकाकंहरता पुरस्कार देण्यात येतील.   
 

8.2 ई-कचरा गोळा करण्याच्या पध्दतीचा तसेच पुनरुत्पादन संयंत्राचंा पहरपूणण हवकास करुन  
त्याचा शासकीय आहण खार्जगी संस्थानंी त्याचं्या माहहती तंत्रज्ञान उत्पादनाचंी हवल्हेवाट 
लावण्यासाठी वापर करण्यास चालना देण्यात येईल. 
  

9. कायद्याचं्या संबंधात पुढाकार :  
 

9.1       माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंा खालील बाबींसंदभांत 
फायदे  हमळत राहतील :- 
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अ)  कामाचे तास, कामाच्या पाळया आहण महहला कमणचा-याचं्या नेमणकुाचं्या  संदभातील 
दुकाने व आस्थापना अहधहनयमातील तरतूदीत हशहथलता.  

 

ब)  भौहतक स्वरुपात (Physical Records) हर्जेरी आहण वतेनहवर्षयक नोंद-वया 
ठेवण्यातून सूट. 

 

क) कामगार हवभागातफे अंमलबर्जावणी करण्यात येत असलेल्या 13 अहधहनयमाखंालील 
वार्मर्षक हववरणपत्रे स्व-प्रमाहणत करण्याचा आहण एकहत्रत दाखल करण्याचा पयाय.   

 

9.1.1 माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकानंी हवहवध कामगार कायद्याखंाली 
ठेवावयाचे कमणचारी-संबंधातील अहभलेखे इलेक्रॉहनक स्वरुपात ठेवण्याची आहण कामगार 
हवभागाच्या संगणकीकरणाच्या प्रगतीला अनुसरुन हववरणपत्रे इलेक्रॉहनक स्वरुपात स्वीकारण्याची 
तरतूद करण्यात येईल.  

 

9.3. र्जे माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक त्याचं्या उत्पादन प्रहक्रयेतून 
साडंपाणी हनमाण करीत नाहीत आहण अशा घटकामंध्ये 100 पेक्षा कमी कमणचारी आहेत त्यानंा 
महाराष्ट्र प्रदूर्षण हनयंत्रण मंडळाकडून संमतीपत्र(consents)  घेण्यापासून सूट असेल.  अशा उद्योग 
घटकाने इलेक्रॉहनक टाकाऊ वस्तू, वापरलेल्या बॅटरी, वापरलेले तेल यासह हवहवध टाकाऊ 
पदाथांचे वार्मर्षक हववरणपत्र तयार करुन महाराष्ट्र प्रदूर्षण हनयंत्रण मंडळास सादर करावयाचे आहे. 
उद्योग संचालनालयामाफण त अशा घटकाचंी नोंदणी या हवहशष्ट्ट अटी घालून करण्यात येईल. अशा 
एकाकी उद्योग घटकानंी स्थाहनक साडंपाणी प्रहक्रया यंत्रणेसोबत र्जोडणी घेणे आवश्यक राहील.  
   

9.4 हवशेर्ष आर्मथक क्षते्रातील घटकाकंरीता कंत्राटी कामगार अहधहनयमात मंरू्जर केलेल्या 
हशथीलता, हवधी मंडळाच्या संमतीस अधीन राहून, माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू 
सेवा घटकाचं्या बाबतीत देखील हवचारात घेण्यात येतील.  
   

9.5 माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा (माहहती तंत्रज्ञान हाडणवअेर व दूरसंचार 
हाडणवअेर उत्पादन घटक वगळून) घटकानंा, वीर्ज परुवठ्याच्या प्रयोर्जनाकहरता, अखंहडत प्रहक्रया 
घटक म्हणनू मानण्यात येईल. 
 

9.6 एमआयडीसी क्षते्रासहीत इतर हठकाणच्या माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाचंी उभारणी 
करण्यासाठीच्या हवकास हनयंत्रण हनयमावली (DCR) व इतर मागणदशणक तत्व े एमआयडीसी 
क्षते्रासहीत इतर क्षते्रासंाठी माहहती तंत्रज्ञान धोरणाशी सुसंगत  (कनसोननस) करण्यात येतील. 
 

10. मनुष्ट्यबळ हवकास                                                       
 

10.1   माहहती तंत्रज्ञान उद्योगाकहरता, हवशेर्षतः उच्च क्षमता असणा-या नवीन क्षते्रातं मनुष्ट्य बळाचा  
हवकास करण्यावर हवशेर्ष भर देण्यात येईल. 
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10.2 महाराष्ट्र राज्य ताहंत्रक हशक्षण मंडळ आहण अनय संस्था रोर्जगार हमळवून देणारे कायणक्रम सुरु 
करतील आहण अशा कायणक्रमाचे प्रमाणीकरण करतील. या संस्था नॅसकॉम व अनय संबंहधत 
संघटनासंोबत तसेच स्थाहनक उद्योगाबरोबर चचा करतील आहण या क्षते्रातील गरर्जा समरू्जन 
घेतील. या गरर्जावंर आधाहरत, प्रमाहणकरणाकहरता आहण याद्वारे रोर्जगार उपलब्ध करुन 
देण्याकहरता सुहनयोहर्जत कायणपध्दती ठरहवण्यात येईल, ज्यामुळे उद्योगाकहरता योग्य अस े
मनुष्ट्यबळ तयार होईल.  रे्ज लहान माहहती तंत्रज्ञान घटक आवश्यक असलेले प्रहशक्षण देण्यास 
स्वत: सक्षम नाहीत,  त्याचं्या दृष्ट्टीने हे खास करुन महत्त्वाचे आहे. 
 

10.3 संशोधन व हवकास कें द्, हफहनकशग स्कूल यासारख्या रोर्जगाराहभमूख प्रहशक्षण कें द्, सेंटर 
ऑफ एक्सलनस (माहहती तंत्रज्ञान) स्थापन करण्यासाठी सुसाध्यता व तपशीलावर अभ्यास 
होणे असून सदर कायणवाही शस्क्त प्रदान सहमती अंतगणत कायणबळ सहमती गठीत कायणबल 
सहमतीमाफण त प्रस्ताव तयार करण्यात येईल.    

 

10.4 माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा  धोरणाच्या राज्य स्तरावरील 
अंमलबर्जावणीचे संहनयंत्रण करणे  आहण आवश्यक तेथे कायणपध्दती व हनयमावली तयार 
करणे यासाठी खाली नमूद केल् याप्रमाणे शक्ती प्रदान सहमतीचे गठन करण्यास शासन याव्दारे 
मान यता देत आहे.  

 

10.4.1 सदर सहमतीची संरचना व कायणक्षते्र  पुढीलप्रमाणे राहील. 
 

1 मुख्य सहचव अध्यक्ष 
2 अपर मुख्य / प्रधान सहचव (हवत्त)  सदस्य 
3 अपर मुख्य  / प्रधान सहचव  (हनयोर्जन) सदस्य 
4 अपर मुख्य / प्रधान सहचव (माहहती तंत्रज्ञान) सदस्य 
5 प्रधान सहचव (उद्योग) सदस्य 
6 प्रधान सहचव (नगर हवकास-1) सदस्य 
7 प्रधान सहचव / सहचव  (उच्च व तंत्र हशक्षण) सदस्य 
8 प्रधान सहचव (कौशल्य हवकास) सदस्य 
9 प्रधान सहचव / सहचव (नगर हवकास-2)  सदस्य 
10 एसटीपीआय संचालक- सदस्य सदस्य 
11 नॅसकॉमची नामहनदेशीत व्यस्क्त सदस्य 
12 एमसीएचआय - के्रडाई ची नामहनदेहशत व्यक्ती सदस्य 
13 हवकास आयुक्त (उद्योग) सदस्य सहचव 

 

10.4.2 शक्ती प्रदान सहमतीचे कायणक्षेत्र:- 
 सदर सहमतीकडून राज्य स्तरावरील धोरणाची अंमलबर्जावणी व संहनयंत्रण आहण आवश्यक 
ती कायणपध्दती व हनकर्ष तयार करण्याची कायणवाही करण्यात येईल. 
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i) धोरणातील खालील बाबींची अंमलबर्जावणी करण्याकहरता व समनवय ठेवण्याकहरता 
शस्क्त प्रदान सहमती एक कायणबळ सहमती स्थापन करेल :-   

 

अ)  माहहती तंत्रज्ञान  उद्याने/ माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मथक क्षेत्र (सेझ) / ए.व्ही.र्जी.सी   
      पाकण  साठी तरतूदी आहण प्रोत्साहने  

ब)  माहहती तंत्रज्ञान घटकासंाठी तरतूदी आहण प्रोत्साहने 
क)   ॲहनमेशन, स्व्हज्युअल इफेक््स, गेकमग, आहण कॉहमक्स (ए.व्ही.र्जी.सी.) या क्षते्रास  

 उद्यकु्त (Promote) करणे 
ड)  ग्राहमण व हनमशहरी भागात हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंग  (बी.पी.ओ.) या   
            उपक्रमाचं्या वाढीस उद्यकु्त करणे 
इ)  डेटा सेंटसणचे प्रवतणन 
फ)  माहहती तंत्रज्ञान संबंहधत इनक्युबेशन  सुहवधा 
ग)  हहरत माहहती तंत्रज्ञानाला  प्रोत्साहीत करणे  
ह)  व्यवसाय सुलभीकरणाच्या संदभात  कायद्यात बदल करण्यास  पुढाकार 
ई)   मनुष्ट्यबळ हवकास 
र्ज)  प्रशासकीय उपाययोर्जना  
 

ii)   शासन हनणणय/ अहधसूचना या संबंहधत सवण आदेश/ सुधारणा वळेेवर हनगणहमत होतील याची 
खात्री करणे आहण त्याचंे संहनयंत्रण करणे.  

 

iii)    अ) कायणबळ सहमतीने अंमलबर्जावणीसाठी प्रस्ताहवत केलेल्या चौकटी/ कायणपध्दतींना 
 मानयता देणे. 

 

  ब) कायणबळ सहमतीने प्रस्ताहवत केलेल्या प्रत्येक उपक्रमशीलतेकहरता कालमयादा   
                       आहण लक्षयाकं हनहित करणे. 

 

क)  या धोरणाशी संबंहधत बाबींसंदभात आंतरहवभागीय समनवय साधणे. 
 

 

iv) धोरणातील महत्त्वाच्या बाबींसंदभातील सासं्ख्यकी माहहतीच्या आधारावर धोरणाच्या 
अंमलबर्जावणीचे पहरणामकारक हवशे्लर्षण आहण मूल्यमापन करणे.  

 

v) हहरत माहहती तंत्रज्ञान उद्यानानंा तसेच त्यातील घटकानंा सुलभहरत्या पयावरणाशी संबधीत 
परवानगी व इतर सवलती हमळहवण्याकहरता पयावरण हवभागाशी हवचार हवहनमय करून 
हनकर्ष ठरहवणे. 

 

vi) सवण स्तरावंर असलेले अंमलबर्जावणीबाबतचे प्रश्न सोडहवणे.   
 

vii) माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा तसेच माहहती तंत्रज्ञान उद्यानात अनुज्ञये 
पुरक सुहवधाचं्या यादीचा आढावा घेणे व त्यात योग्य त्या सुधारणा करणे. तसचे धोरणाच्या 
अनुर्षगानें interpretention  संदभात संभ्रम हनमाण झाल्यास, त्यावर हनणणय देणे. 
 

viii)  iया धोरणात नमूद केलेल्या मागणदशणक सूचनाचं्या आधारे अहतहरक्त चटई क्षते्राकहरता 
अहधमूल्य आहण अनय अटी व शती हनहित करणे आहण या संबंधात स्थाहनक स्वराज्य  संस्था आहण 
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 महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंडळ सारख्या सावणर्जहनक संस्था व हवशेर्ष हनयोर्जन 
प्राहधकरण सध्या अवलंहबत असलेल्या प्रथाशंी मेळ घालणे.  
 

ix)  खार्जगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यान, माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योग 
यानंा त्यानंी उपभोगलेल्या प्रोत्साहनाचं्या हनबंधातून मुक्त होऊन बर्महगमन करावयाचे असल्यास 
 अहधमुल्य हनहित करुन व अहट व शती हनहित करणे.  
x)  सवात चागंल्या प्रथाचंा (बेस्ट पॅ्रक्टीसेस) आढावा घेणे. 
 

xi)  धोरणाची अंमलबर्जावणी व पहरणामकारकता याबाबत शक्तीप्रदान सहमती प्रत्येक 6 
महहनयाला आढावा घेईल.  आवश्यकता भासल्यास सुधारणा, बदल अथवा दुरुस्ती करण्यात येईल. 
 

10.4.3 अंमलबर्जावणीचा आढावा व संहनयंत्रण :- 
उपरोक्त सहमतीव्दारे मंरू्जर करण्यात आलेल्या प्रकल्पाच्या अंमलबर्जावणीचा आढावा व 

संहनयंत्रण सामूहहक प्रोत्साहन योर्जनातंगणत राज्यपातळीवरील सहमती करेल,  व याबाबतचा 
अहवाल वळेोवळेी मुख्य सहचव याचं्या अध्यक्षतेखालील सदर शक्ती प्रदान सहमतीला सादर करेल.  

 

11. माहहती तंत्रज्ञान धोरणाची प्रयोज्यता व वधैता (Applicability & Validity)  
  

ज्या उद्यानानंा /घटकानंा या धोरणातंगणत लाभ / प्रोत्साहने मंरू्जर करण्यात आली असतील 
त्यानंा ती ज्या कालावधीसाठी मंरू्जर करण्यात आली असतील त्या कालावधीसाठी हे धोरण 
संपुष्ट्टात आले तरी देय राहतील.   
 

12. आर्मथक सवलतीच्या संदभातील तरतुदी :- 
या धोरणातंगणत द्यावयाच्या आर्मथक सवलतीच्या संदभात स्वतंत्र लेखाशीर्षण उघडून 

त्याअंतगणत आवश्यक ती अथणसंकस्ल्पय तरतूद करण्यास तसेच सदर प्रयोर्जनाअंतगणत  माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यान घटकानंा प्रोत्साहने द्यावयाची असल्याने सदर तरतदू योर्जने (Non-Plan) मधून 
करण्यास शासन याव्दारे मानयता देत आहे.   
 या संदभात नवीन लेखाशीर्षण उघडणे,  सन 2015-16 या आर्मथक वर्षाकहरता रु 25 कोटीचा 
हनधी उपलब्ध करुन देणे इत्यादी बाबत हवत्त हवभागाशी सल्लामसलत करुन उद्योग हवभागामाफण त 
धोरणातंगणत हवहवध आर्मथक सवलती, पात्रता, हनकर्ष, हनधी वाटपाची कायणपध्दती, मागणदशणक  तत्व े
स्वतंत्रपणे हनगणहमत  करण्यात येतील.   

13. कालावधी :- माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण 2009  हदनाकं 30 
रू्जन, 2015 रोर्जी संपूष्ट्टात येत असून, नवीन माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान  सहाय्यभतू सेवा 
धोरण 2015 हदनाकं 1 रु्जलै, 2015 पासून लागू करण्यात येत आहे व या धोरणाचा कालावधी हद. 30 
रू्जन,  2020 पयंत राहहल. 
 

14. मा. मंत्रीमंडळाने हदलेली मानयता हवचारात घेऊन, या शासन हनणणयातील संबंहधत 
तरतुदींच्या  संदभात मंत्रालयीन हवहवध हवभागाकडून स्वतंत्रपणे शासन हनणणय / अहधसूचना हनगणहमत 
करणे अपेहक्षत आहे.  त्या संबंहधत यादी या शासन हनणणयासोबत पहरहशष्ट्ट-2 मध्ये नमूद करण्यात 
आली असून, स्तंभ 2 मध्ये नमूद केलेल्या शासन हनणणयाच्या पहरच्छेदामधील हनणणय हवचारात घेऊन 
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स्तंभ 4 मध्ये नमूद केलेल्या हवभागाकडून तत्संबधी आदेश / मागणदशणक तत्व/े शासन हनणणय /हवकास 
हनयंत्रण हनयमावलीत सुधारणा / अहधसूचना हनगणहमत करण्याबाबत कायणवाही करण्यात येईल.   
 

15. या शासन हनणणयानुसार सवण संबंधीत हवभागानंी आवश्यक ते आदेश/अहधसुचना त्वरीत 
हनगणहमत कराव्यात. 
16. सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताकं 201508251125011710 आहे. हा शासन हनणणय 
हडर्जीटल स्वाक्षरीने साकं्षाहकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

          (अपूवण चंद्ा) 
              प्रधान सहचव (उद्योग) 
प्रहत, 

1. मा. मुख्य सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. अपर मुख्य सहचव (हवत्त), हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
3. अपर मुख्य सहचव, हनयोर्जन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
4. अपर मुख्य सहचव, माहहती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मंुबई. 
5. अपर मुख्य सहचव (अत्यावश्यक सेवा हवर्षयी), सामानय प्रशासन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सहचव, मुख्यमंत्री सहचवालय, मंुबई. 
7. प्रधान सहचव (महसूल) महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधान सहचव, ग्रामहवकास हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9. प्रधान सहचव (नहव-1) नगर हवकास हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. प्रधान सहचव, उच्च व तंत्र हशक्षण हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
11. प्रधान सहचव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12. प्रधान सहचव, पयावरण हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
13. प्रधान सहचव (ऊर्जा),  उद्योग, ऊर्जा व कामगार हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
14. सहचव (नहव-2), नगर हवकास हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
15. सहचव (मदतकायण व पुनणवसन) महसूल व वन  हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
16. हवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मंुबई.   
17. मुख्य कायणकारी अहधकारी, महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंडळ, अंधेरी (पूवण), मंुबई.  
18. महानगरपाहलका आयुक्त, महानगर पाहलका (सवण)  
19. संचालक, नगररचना व मूल्यहनधारण, पुणे, 
20. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हवद्यतु मंडळ, मंुबई.  
21. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र हवद्यतु हवतरण कंपनी  (महाहवतरण),  प्रकाशगड, वादें्  

( पूवण), मंुबई-400 051 

http://www.maharashtra.gov.in/
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22. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हवद्यतु पारेर्षण कंपनी (महापारेर्षण) प्रकाशगंगा,  
वादें् ( पूवण), मंुबई-400 051. 

23. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हवद्यतु हनमीती (महाहनमीती) प्रकाशगड, वादें्  
( पूवण), मंुबई-400 051. 

     24. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हवकास अहभकरण, म्हाडा कमर्मशअल   
कॉम्पलेक्स, 2 रा मर्जला, हत्रदल नगरच्या समोर, ऐरवडा, पुणे 411 006. 

25. व्यवस्थापकीय संचालक, हसडको, मंुबई.  
26. हवभागीय आयुक्त, पुणे/नाहशक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/मंुबई. 
27. हर्जल् हाहधकारी (सवण)  
28. हवरोधी पक्षनेते हवधानसभा याचंे खार्जगी सहचव, हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन,    
       मंुबई. 
29. हवरोधी पक्षनेते, हवधानपहरर्षद, याचंे खार्जगी सहचव, हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन,   
      मंुबई. 
30. अध्यक्ष, हवधानसभा यांचे खार्जगी सहचव, हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन, मंुबई. 
31. सभापती, हवधानपहरर्षद याचंे खार्जगी सहचव, हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन, मंुबई. 
32.मा. मंत्री (उद्योग) याचंे खार्जगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
33. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) याचंे खार्जगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई.  
34. सवण मा. मंत्री (उद्योग) याचंे खार्जगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
35. सवण मा. राज्यमंत्री (उद्योग) याचंे खार्जगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
36. महाहनरीक्षक, नोंदणी व हनयंत्रक, मुद्ाकं शुल्क, पुणे. 
37. हनमंत्रक, उद्योग हमत्र, मंुबई. 
38. उद्योग सह संचालक (माहहती तंत्रज्ञान), उद्योग संचालनालय, मंुबई. 
39. संचालक, सॉफ्टटवअेर टेक्नॉलॉर्जी पाक्सण ऑफ इंहडया, मंुबई/पुणे. 
40. उप महाहनरीक्षक, मंुद्ाकं शुल्क, मंुबई. 
41. उद्योग हवभागातील सवण सहसहचव/उपसहचव/कक्ष अहधकारी. 

      42. कक्ष अहधकारी (म-1), महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
      43. मुख्य सहचव याचंे वहरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 

44. प्रधान सहचव (उद्योग) याचंे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार हवभाग, मंत्रालय,   
      मंुबई. 
45. उप सहचव (उद्योग-2) याचंे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार हवभाग, मंत्रालय,   
       मंुबई. 

      46. हनवड नस्ती (उद्योग-2),  उद्योग, ऊर्जा व कामगार हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
 
 
 
 

 



 

 

      परिरिष्ट-1 
 

उद्दोग, ऊर्जा व कामगाि रवभाग िासन रनर्णय क्रमाांक आयटीपी-2013/(प्र.क्र.265)/उद्योग-2, 
रिनाांक 25 ऑगस्ट, 2015 सोबतचे धोिर् :-  

महािाष्राचे मारहती तांत्रज्ञान व मारहती तांत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोिर् 2015  
  

1.   प्रस्तावना :- 
 
 महाराष्ट्र शासनाने सन 1998 मध्ये पहहले माहहती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर  रोजगार 
हनर्ममती, काययक्षमतेत वाढ व जीवनमान सधुारण्यासाठी माहहती तं त्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा 
धोरण-2003 व  माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण-2009 जाहीर करण्यात आले होते.  सध्या प्रचहलत 
असलेले माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण-2009 हे हिनांक 29 ऑगस्ट-2009 रोजी 
जाहीर करण्यात आले.  
 
 राज्याचे माहहती तंत्रज्ञान धोरणांमळेु गेल्या िशकात राज्यातील माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राने मोठी झेप 
घेतली आहे.  सन 2004 या आर्मिक वर्षात भारतात माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राने हनमाण केलेला रोजगार 
8,30,000 इतका होता. तो सन 2014 मध्ये 31,32,000 पयंत वाढला आहे.  म्हणजेच हवहिय वर्षय 2014 
पयंत रोजगारात 4 पट वाढ झालेली आहे.  सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पाक्सय ऑफ इंहिया (एसटीपीआय) च्या 
आकिेवारीनसुार,  सन 2003 या आर्मिक वर्षामध्ये या क्षेत्रातील राज्यातनू झालेली हनयात रु.5,508 कोटी 
होती, ती सन 2013 मध्ये रु. 49,796 कोटी पयंत वाढली आहे.  म्हणजेच त्यात 800 टक्के  वाढ झालेली 
आहे. िेशाच्या हनयातीमध्ये महाराष्ट्रातील माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा 20% इतका आहे.   एसटीपीआयच्या 
अहवालानसुार िेशातील माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्याच्या एकूण कामहगरीचा हवचार करता िसुरा क्रमांक 
आहे. 
 

एसटीपीआयच्या अहवालानसुार हनयातीत अग्रगण्य असणाऱ्या राज्यांची सांख्ययकी माहहती खालीलप्रमाणे 
आहे. 
राज्य 2007-08 

(रु. कोटी)  
2008-09 
 (रु.कोटी) 

2009-10 
(रु. कोटी) 

2010-11 
(रु. कोटी) 

2011-12 
(रु. कोटी) 

2012-13 (रु. 
कोटी) 

कनाटक 56000 70375 67100 70241 82110 95048 
महाराष्ट्र 35704 42980 45709 49874 46262 49796 
ताहमळनािू 28426 36680 26363 28290 29082 29183 
आंध्रप्रिेश 26122 32509 27666 28675 28948 34492 
भारत 180155 202580 205505 215264 226712 251498 

  

सन 2001 पासनू खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांची संकल्पना अख्स्तत्वात आली.   माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा धोरण – 2003 च्या  धोरण  कालावधीमध्ये राज्यात 253 खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांना 
इरािापत्र िेण्यात आले व त्या व्िारे 3.9 िशलक्ष चौरस मीटर इतके बांधीव क्षेत्र माहहती तंत्रज्ञान घटकांसाठी 
प्रस्ताहवत करण्यात आले. तसेच माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण – 2009  च्या धोरण कालावधीमध्ये 
राज्यात नहवन 212 खासगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांना इरािापत्र िेण्यात आले व त्याव्िारे 8.93 िशलक्ष चौरस 
मीटर इतके बांधीव क्षेत्र प्रस्ताहवत करण्यात आले. एकूण 465 खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांमधील 12.83 
िशलक्ष चौरस मीटर इतके बांधीव क्षेत्र माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांसाठी 
उपलब्ध होवू शकेल. या व्यहतहरक्त या िोन धोरणांच्या कालावधीत एकूण 37 सावयजहनक माहहती 
तंत्रज्ञान उद्याने अहधसहूचत करण्यात आली.  ही उद्याने महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंिळ, हसिको व 
सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पाक्सय ऑफ इंहिया यांच्याव्िारे हवकहसत करण्यात येत आहेत.    

 



 

 

 

मागील धोरणे राबहवतांना आलेला अनभुव आहण माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या 
अलीकिील बिलांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन माहहती तंत्रज्ञान धोरणाची तातिीची गरज भासली आहे.  ज्या 
योगे राज्यातील माहहती तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्राला उभारी िेऊन त्यांना बिलत्या जागहतक कलांना सामोरे 
जाण्यास सक्षम बनहवता येईल.  

 
प्रस्ततु माहहती तंत्रज्ञान धोरणाचा िस्ताऐवज तयार करण्यासाठी,  माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हवहवध 

भागधारकांशी वेळोवेळी चचा करण्यात आली. सिर चचेच्या हनष्ट्कर्षाच्या आधारे आहण या पवूीची माहहती 
तंत्रज्ञान धोरणे राबहवतांना हवभागाला आलेल्या अनभुवा च्या आधारे, प्रस्ततु धोरणाचा मसिुा तयार करण्यात 
आला आहे.  

 

2.  िषृ्टीकोन, अरभयान, उरद्दष्टे व लक्षयाांक :- 
   

i) िषृ्टीकोन :- महाराष्ट्र जागहतक-स्तरावर एक सवय समावेशक वाढीचे 
स्पधात्मक माहहती तंत्रज्ञान /  माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा कें द्र म्हणनू 
हवकहसत करणे आहण राज्याला भारताची बौध्िीक व ज्ञानाची राजधानी 
म्हणनू स्िाहपत करणे. 
 

ii) अरभयान :- जागहतक स्तरावरील गुंतवणकूिारांकरीता सवाहधक पसंतीच्या 
हठकाणांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करणे. तसेच प्रवतयन  हनतीव्िारे 
स्पधात्मक आहण शाश्वत गुंतवणकूीस योग्य वातावरण असलेले राज्य 
म्हणनू हवकहसत करुन महाराष्ट्राला सवाहधक पसंतीचे, आर्मिक आकर्षयणाचे 
कें द्र बनहवणे.  

 

iii)             उरद्दष्टे :- माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरण-2015 ची उहिष्ट्टे 
पढुीलप्रमाणे- 

 

अ) महाराष्ट्राचे माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा क्षेत्रातील 
अग्रस्िान कायम  राखणे. 

ब) राज्यातील औद्योहगकिषृ्ट्टया कमी हवकहसत भागात आणखी    
गुंतवणकूीचा ओघ वाढहवण्यासाठी चालना िेणे. 

क) राज्याच्या सवय भागातील, समाजाच्या सवय स्तरातील हशहक्षत  तरुणांना  
अहधक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन िेणे. 

ि) हनयात उलाढालीतील उच्च पातळी गाठून त्याव्िारे राज्याच्या स्िलु 
घरगतुी उत्पािनात आहण उत्पािकतेत वाढ घिवून आणणे. 

इ)  राज्याच्या सामाहजक व आर्मिक हवकासाकहरता एक साधन म्हणनू 
माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वापर करणे. 

फ)  मळू सामगु्री हनर्ममतीसह नवीन उत्पािन व हबझनेस टु हबझनेस आहण 
हबझनेस टु कस्टमर यांना पुरहवल्या जाणाऱ्या अख्व्ितीय सेवांकहरता  
बौध्िीक मिा हनर्ममतीस प्रोत्साहन िेणे. 

 
 

iv)  धोिर्ाचे लक्षयाांक :-    
माहहती तंत्रज्ञान धोरणाच्या उहिष्ट्टांना अनसुरुन शासनाने खालीलप्रमाणे लक्षयांक हनख्श्चत केले  
आहेत.  



 

 

 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्दयाने आहि माहिती  तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान 
सिाय्यभतू सेवा, ए.व्िी.जी.सी.  घटक याद्वारे राज्यात रु.50,000 कोटींची ग ंतविकू 
आकर्षित करिे. 

 10 लाख इतका नवीन रोजगार हनमाण करणे. 
 महाराष्ट्र राज्यातनू माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा / ए.व्ही.जी.सी.  या  

क्षेत्रातनू  होणारी वार्मर्षक हनयात  रु.1 लाख कोटी पयंत वाढहवणे. 
 

3.  धोिर्ाची कायणतांते्र :- 
  

i) राज्यातील सवय भागात माहहती तंत्रज्ञान उद्योगाचा प्रसार करणे :-  राज्यातील सवय हजल्हा 
मयुयालयाच्या हठकाणी  माहहती तंत्रज्ञान उद्योगांना अहधक प्रोत्साहने िेऊन त्याव्िारे 
गुंतवणकू आकर्मर्षत करणे आहण माहहती तंत्रज्ञान धोरण 2009 अन्वये िेण्यात येत असलेली 
सवयसाधारण प्रोत्साहने कायम ठेवणे. 

ii) रवरिष्ट के्षत्राचा रवकास  :- राज्याचे बलस्िान असणाऱ् या ए व्ही जी सी (ॲहनमेशन,  
ख्व्हज्यअुल इफेक््स, गेममग, आहण कॉहमक्स ) यासारयया हवहशष्ट्ट क्षेत्रांचा हवकास 
करण्यासाठी पढुाकार घेणे. सावयजहनक सेवा हवतरण तसेच अहभयांहत्रकी संशोधन व हवकास  
यासारयया सेवा,  आधारकािय आधाहरत ॲख्ललकेशन्सचा वापर करुन परुहवण्यास  प्रोत्साहन 
िेणे. 

 

iii) हिीत मारहती तांत्रज्ञानाचा रवकास :- माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राची वाढ जबाबिारीपवुयक आहण 
शाश्वत   पयावरण राखणारी असल्याची  खात्री करुन घेणे. 
 

iv) उद्योर्जकता आरर् नारवन्याकरिता पढुाकाि घेरे् :-  राज्यभरात ज्ञान कें द्र / हरसोसय सेंटर 
आहण इन्क्यबेुशन सेंटसय स्िापन करण्यासाठी पढुाकार घेणे.  

  

v) महािाष्र ब्रनॅ्ड रवकरसत किरे् :- माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणकूीसाठी महाराष्ट्र एक 
हकफायतशीर हठकाण म्हणनू नावारुपास आणणे. 

 

vi) ग्रामीर् व रनमिहिी भागात रबझनेस प्रोसेस आऊट सोरसिंग के्षत्राचे  प्रसािर् 
किण्यासाठी पढुाकाि घेरे् :-  हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंग क्षेत्रामध्ये रोजगार हनमाण 
करण्याची प्रचंि क्षमता आहे. ग्राहमण व हनमशहरी भागात संगणक क्षेत्राच्या तीव्रता 
वाढहवण्यासाठी संगणक क्षेत्रातील कुशल मनषु्ट्यबळाला त्यांच्या राहत्या हठकाणीच रोजगार 
उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. 

vii) डेटा सेंटसण रवकरसत किरे् :- आहशया- पहॅसहफक हवभागात मुंबई िेटा सेंटर सेवा 
बाजारपेठ म्हणनू झपाटयाने हवकहसत होत आहे. वाढती मागणी हवचारात घेवून            को-
लोकेशन आहण होस्टींग सर्व्व्हसेस तसेच ॲज-अ-सर्व्व्हस ऑफमरगस िेण्यासाठी परुवठािार 
तयारी करत आहेत.  या क्षेत्रामध्ये गुंतवणकूीसाठी व प्रहशहक्षत मनषु्ट्यबळास रोजगार 
परुहवण्यासाठी चांगली क्षमता आहे.  
  

4.   व्याख्या  
 

  या धोरणाच्या संिभात, माहहती तंत्रज्ञान उद्योगांत माहहती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर, माहहती तंत्रज्ञान 
हाियवेअर, माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा, माहहती तंत्रज्ञान हविीय सेवा, परुक अिवा सहाय्यभतू सेवा आहण 
ए. व्ही.जी. सी. यांच्या व्यायया खालीलप्रमाणे  असेल. 

i)  मारहती तांत्रज्ञान सॉफ्टवेअि :- माहहती तंत्रज्ञान सॉफ्टवअेर म्हणजे स्रोत संकेतांक मकवा वस्त ु
संकेतांकासह सचूना, माहहती, ध्वनी मकवा प्रहतमा यांचे कोणतेही अहभवेिन, ज्यात वरील बाबींची नोंि 



 

 

यंत्राने वाचण्या-योग्य स्वरुपात करणे आहण ज्यात उपयोगकत्यास कोणतेही परस्पर संस्करण 
संगणकाच्या माध्यमातनू करता  येणे. 

ii) मारहती तांत्रज्ञान हाडण वेअि :- माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअरमध्ये उद्योग संचालनालयाने वेळोवेळी 
अहधसहूचत केलेल्या उत्पािनांचा समावेश असेल. त्यांची  सचूक यािी पहरहशष्ट्ट-अ मध्ये िेण्यात आली 
आहे. 

 

iii) मारहती तांत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा :- मा. तं. सहाय्यभतू  सेवा म्हणजे  कें द्रीय प्रत्यक्ष कर मंिळाने           
(Central Board of Direct Taxes) वेळोवेळी आयकर   हनयमाच्या कलम   10 TA  अन्वये 
हनिेहशत केलेल्या आहण शासनाने हनख्श्चत केलेल्या  सेवा असतील आहण त्यामध्ये खालील सेवांचा 
समावेश असेल.   

 बकॅ-ऑफीस ऑपरेशन्स 
 कॉल सेंटसय मकवा कॉन्टेक्ट सेंटर सर्व्व्हसेस 
 कंटेंट िेव्हलपमेंट मकवा ॲहनमेशन 
 िेटा प्रोसेमसग आहण िेटा माईमनग 
 अहभयांहत्रकी आहण हिझाइन 
 भौगोहलक माहहती प्रणाली सेवा 
 मानव संसाधन सेवा 
 इन्शरुन्स क्लेम प्रोसेमसग 
 हलगल िेटाबेस 
 वैद्यकीय प्रहतलेखन (मेहिकल रान्सहक्रलशन) हनमीती व िेखभाल 

(वैद्यकीय सल्ला वगळून) 
 वेतनपट (पेरोल) 
 िरुस्ि पहररक्षण (हरमोट मेटेनन्स) 
 महसलु लेखा (रेव्हेन्य ुअकांउटींग) 
 सपोटय सेंटसय 
 वेबसाईट सेवा  
 भार्षांतर सेवा  
 िेटा सचय इंहटगे्रशन आहण ॲनाहलहसस 
 हरमोट एज्यकेुशन (एज्यकेुशन कंन्टेट िेव्हलपमेंट वगळून) मकवा 
 क्लीनीकल िेटा बेस मनेॅजमेंट सर्व्व्हसेस (ख्क्लनीकल रायल्स 

वगळून), यामध्ये हरसचय आहण िेव्हलपमेंट सर्व्व्हसेस ज्या कॉन्रेक्ट 
हरसचय आहण िेव्हलपमेंट सर्व्व्हसेसच्या स्वरुपात असतील मकवा 
नसतील त्यांचा समावेश नसेल. 
 

   आयकर हनयमामध्ये  कोणताही बिल झाल्यास सेवांच्या यािीत आवश्यक ते बिल करण्याचा हनणयय 
राज्य शासन घेईल. ज्या प्रकरणांमध्ये माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक, माहहती 
तंत्रज्ञान उद्याने, माहहती तंत्रज्ञान सेझ, माहहती तंत्रज्ञान एव्हीजीसी पाकय  यांना, उद्योग संचालनालय मकवा त्यांचे 
क्षेत्रीय कायालयंनी इरािापत्र अिवा नोंिणीपत्र हनगयहमत केले असल्यास, सिर प्रकरणामध्ये मंजरू  करण्यात 
आलेले प्रोत्साहने धोरण कालावधीत कायम राहतील.  वरील व्याययेप्रमाणे माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा 
ॲक्टीख्व्हटी कहरत असलेले घटक सधु्िा अख्स्तत्वातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांमध्ये  स्िाहपत करता येतील.    
 

iv)  पिूक सेवा / सरुवधा :-  परूक सहुवधा म्हणजे माहहती तंत्रज्ञान व्यवसाय करण्यासाठी परूक ठरणाऱ्या 

सहुवधा होय, ज्यामध्ये पढुील बाबींचा अंतभाव नसेल.  
 मॉल्स,  
 हसनेमा हिएटसय, सावयजहनक सभागहेृ आहण मख्ल्टललेक्सेस,  



 

 

 आम जनतेकरीता हवक्रीसाठी असलेल्या  रहहवासी सिहनका,  
 संगणक आहण माहहती तंत्रज्ञान संबंधातील हाियवेअर व सॉफ्टवेअर,  वगळून 

इतर सवय प्रकारच्या व्यापारी मालासाठीची शोरुम्स,  
 10 पेक्षा जास्त बेि असलेली रुग्णालये अिवा शशु्रृर्षालये,   
 शाळा, महाहवद्यालये, प्रहशक्षण संस्िा (माहहती तंत्रज्ञान आहण माहहती तंत्रज्ञान 

सहाय्यभतू सेवा रेमनग इन्स्टीटयटूस  या व्यहतहरक्त) आहण त्यांच्याशी संबंहधत 
असलेली वसहतगहेृ  

वर व्यायया करण्यात आलेल्या परूक सेवा / सहुवधा या अख्स्तवातील माहहती तंत्रज्ञान उियानांना सधु्िा अनजेु्ञय 
असतील.   
 

v) ॲरनमेिन, व्व्हज्यअुल इफेक्ट्स, गेममग, आरर् कॉरमक्टस (ए.व्ही.र्जी.सी.) 
 

 ॲरनमेिन – अॅहनमेशन हे,  रेखाहचते्र, संगणक ग्राहफक्स, मकवा िोन अिवा तीन हमतीय 
(two or three dimensional objects) वस्तुंची छायाहचते्र (जसे की, कठपतुळी, 
हचकणमातीची प्रहतकृती मकवा कागिाची कट-आऊ्स) इत्यािी वस्तूंच्या माहलकेचा वापर 
करून हचत्रपट बनहवण्याचा प्रभावी मागय आहे.  ही हचते्र / वस्त ुएकमेकांपेक्षा मकहचत वेगळे 
असनू ती एकापाठोपाठ एक जलि गतीने हफरवल्यानंतर हालचालीचा आभास हनमाण होतो. 
ॲहनमेशनमध्ये हिहमतीय/ हत्रहमतीय (2 D/ 3 D) ॲहनमेशन, क्लेमेशन, पेपर ॲहनमेशन, 
स्टॉप मोशन, शिॅो ॲहनमेशन, हािय सफेस ॲहनमेशन इत्यािींचा समावेश असेल. 

  

अॅहनमेशन हे ॲनॉलॉग अिवा हिहजटल हमिीयावर महुद्रत केले जाऊ शकते.  
  

 व्व्हज्यअुल इफेक्ट्स - ख्व्हज्यअुल इफेक््स ही लाईव्ह ॲक्शन शॉट संिभात बाहय फेरफार 
करुन कल्पनाहचत्र बनवून हचत्रपट तयार करण्याची प्रहक्रया आहे.  ख्व्हज्यअुल इफेक््समध्ये 
लाईव्ह ॲक्शन व कल्पनाहचत्र यांच्या एकाख्त्मकरणाव्िारे  हनमाण केलेले,  वास्तववािी 
वाटणारे परंत ुसरळ हचत्रीकरण करण्यासाठी धोकािायक, अव्यवहायय व अशक्य असणारे 
वातावरण तयार करुन हफल्म बनहवण्यात येते. ख्व्हज्यअुल इफेक््समध्ये हकफायतशीर व  
वापरास सलुभ असलेले ॲहनमेशन आहण कॉम्पोहजटींग सॉफ्टवेअरचा वापर करुन तयार 
केलेली प्रहतमाहचत्रांचा समावेश होतो. 
 

ख्व्हज्यअुल इफेक्टस् मध्ये रोटोस्कोपी, हिहजटल क्लीनअप, व्हीएफएक्स पेंट, 
मॉफींग, हिहजटल मटेॅ पेंटीग (िीएमपी), क्रोमा की, कम्पोहझटींग, रॅकींग, 
प्रीव्हीज्यअुलायझेशन, पे्रप वायर हरमवु्हल, ब्यटुीपास, फेस ॲण्ि बॉिी हरललेसमेंट, 
मॉिेमलग, शेिसय, टेक्स्चरींग, लायटींग, ॲहनमेशन, हरमगग, ममॅचग, एफएक्स (क्लाऊि, 
हलक्वीि, रेन, वॉटर, िस्ट, स्मोक, मवि, फायर, फ्लेम, ब्लास्ट, स्नो, आइस, इत्यािी) 
पाटीकल हसम्यलेुशन, हसम्यलेुशन- (फर, हेअर, क्लोि, क्राऊि, हिस्रक्शन इत्यािी), 
बकॅग्राऊंि आहण सेट हक्रयेशन ॲण्ि एक्सटेंशन, हिहजटर एनवायरमेंट हक्रएशन, हमनीएचसय 
फॉर व्हीएफएक्स, इमेज प्रोसेमसग, िीआय, कलर करेक्शन इत्यािीचा समावेश असेल.  

 

 गेम –हिव्हाइसवर मानवी आंतरक्रीयेव्िारे यजुर इंटरफेसचा वापर करुन िशृ्यमान प्रहतसाि 
हनमाण करुन िंग होण्याचा (इमर्मसव) अनभुव हमळण्याकरीता ससंुवाि साधण्याचा 
इलेक्रॉहनक खेळ होय. गेममध्ये हिहमतीय, हत्रहमतीय (2 D, 3 D), व्हीिीओ, हिँहेल्ि  
हिवाईस, मोबाईल, व्हच्युयअल, कन्सोल इत्यािींचा समावेश होतो.   
  

 कॉरमक्टस – हे एक कल्पना व्यक्त करण्याचे प्रहतमा िशृ्य माध्यम असनू, काही वेळा त्यात 
कल्पना / प्रहतमा हया मजकूर मकवा िशृ्य माहहती, व्हॉईस, आवाज याचा एकहत्रत वापर 
करुन व्यक्त केला जातो.  कॉहमक्समध्ये हनॅ्ि ड्रॉइंग, हिहजटल  हिहमतीय, हत्रहमतीय (2 D, 

3 D), मोशन ग्राफीक्स, मोशन कॉहमक्स यांचा समावेश होतो. 



 

 

  

 स्टीरिओ कनव्हणर्जन - स्टीहरओ कनव्हयजन ही ॲहनमेशनमधील पोस्ट प्रॉिक्शन नंतरची 
हवहशष्ट्ट प्रहक्रया आहे ज्यात सामान्य िोन मीतीय (२ D) अिवा लाईव्ह ॲक्शन हचत्रपटांचे 
रुपांतर स्टीहरओस्कोहपक स्वरुपात िंग होण्याचा (इमर्मसव) अनभुव हमळण्यासाठी करण्यात 
येते. स्टीहरओ कनव्हयजनमध्ये रोटोस्कोपी, लेयर पेंटींग, िेलि ग्राइिींग, रॅकींग, एहलमेंट 
कम्पोहझटींग, फायनलाइंग, एमजग, पाटीकल्स इत्यािीचा समावेश होतो. 

 

   व्हच्युयअल हरॲहलटी, ॲग्यमेुटेि हरॲहलटी, मोशन कॅलचर, फेहशयल कॅलचर आहण परफॉमन्स 
कॅलचर, थ्रीिी मप्रटींग, थ्रीिी ममॅपग, हसम्यलेुशन, हिहजटल स्रीममग आहण कनटेंट हिससेहमनेशन आहण 
रेनिरींग इत्यािी एव्हीजीसीचा भाग असतील.   
 

vi) डेटा सेंटि   
िेटा सेंटर ही एक अशी सहुवधा आहे हजच्यामध्ये संगणक व्यवस्िा व हनगिीत घटक जसे की 
िरूसंचार आहण स्टोरेज प्रणाली ठेवण्यात येते.   त्यामध्ये हवज पुरवठा, िेटा कम्यहुनकेशन 
जोिण्या, पयावरण हनयंत्रण यंत्रणा (जसे की वातानकूुलन, अग्नी हनरोधन) आहण सरुक्षाव्यवस्िा 
यांचाही समावेश होतो.  व्हलॅ्य ू चेनमध्ये हरयल इस्टेट, बांधकाम, हाियवेअर इख्क्वपमेंट, 
यटुीहलटीज (वीज, पाणी, हशतकरण), नेटवहकंग व सॉफटवेअर आहण सेवा यासारयया हमश्र 
खंिाचा समावेश होतो.     

    
  माहहती तंत्रज्ञान घटकांच्या व्याययेमध्ये माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअर आहण िरू संचार हाियवअेर उत्पािक 
घटक, माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा (आयटीईएस) आहण सॉफ्टवेअर उद्योग ज्यामध्ये सेवांचाही 
समावेशअसेल. एव्हीजीसी घटक  हे माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा म्हणनू वगीकृत करण्यात येतील. 
 

 5.  धोिर्ातील पढुाकाि :- 
  

माहहती तंत्रज्ञान धोरणातील काययतंत्रांमळेु राज्याकहरता कुशल मनषु्ट्यबळ हवस्तार करणे माहहती 
तंत्रज्ञानासाठी  पायाभतू सोयी-सहुवधा हनमाण करणे आहण नाहवन्य व उद्योजकतेची जोपासना करुन िीघय-
काहलन मिा हनमाण करण्याच्या राज्याच्या प्रहतबध्ितेला हिशा हमळणार आहे. ही तंते्र  खालीलप्रमाणे 
हवहशष्ट्ट पढुाकार आहण प्रोत्साहनाव्िारे अंमलात आणण्यात येतील.    

 

अ)  माहहती तंत्रज्ञान  उद्याने/ माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्र (सेझ) /    ए.व्ही.जी.सी पाकय  
 या साठी तरतिूी आहण प्रोत्साहने  

ब)     माहहती तंत्रज्ञान घटकांसाठी तरतिूी आहण प्रोत्साहने 
क)    ॲहनमेशन,  ख्व्हज्यअुल इफेक््स, गेममग, आहण कॉहमक्स (ए. व्ही. जी. सी.) या क्षेत्रास 

 उद्यकु्त (Promote) करणे.  
ि)      ग्राहमण व हनमशहरी भागात हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंग  (बी.पी.ओ.) या उपक्रमांच्या  

 वाढीस उद्यकु्त करणे. 
इ)      िेटा सेंटसयचे प्रवतयन  
फ)      माहहती तंत्रज्ञान संबंहधत इनक्यबेुशन  सहुवधा 
ग)     हहरत माहहती तंत्रज्ञानाला  प्रोत्साहीत करणे  
ह)     व्यवसाय सलुभीकरणाच्या संिभात  कायद्यात बिल करण्यास  पढुाकार 
ई)     मनषु्ट्यबळ हवकास 
ज)     प्रशासकीय उपाययोजना  

 
 
 
 



 

 

A.     मारहती तांत्रज्ञान उद्याने/ मारहती तांत्रज्ञान रविेष आर्थिक के्षत्र (सेझ)/ ए.व्ही.र्जी.सी. पाकण   
        यासांबांधी तितूिी आरर् प्रोत्साहने :-   

माहहती तंत्रज्ञान समहू घटक / सहाय्यभतू सेवा घटक यांना िजेिार पायाभतू सहुवधा 
परुहवण्यासाठी माहहती तंत्रज्ञान उद्यान,  हे प्रभावी साधन असल्याचे हसद्ध झाले आहे. महाराष्ट्र 
शासनाने संपणूय राज्यात सावयजहनक तसेच खाजगी क्षेत्रात माहहती तंत्रज्ञान उद्याने हवकहसत 
करण्यास  प्रोत्साहहत केले आहे. या  धोरणाव्िारे सधु्िा  खालील प्रोत्साहने व तरतिुी अंमलात 
राहणार आहेत. 

 

i) मारहती तांत्रज्ञान उद्यानाकरिता अरतरिक्टत चटई के्षत्र रनिेिाांक व र्जागेचा वापि  :- 
 

   जमीनीची हिवसेंहिवस होत असलेली कमतरता   तसेच जमीनीच्या  मकमतीमध्ये 
सातत्याने  होणारी वाढ  त्यामळेु बांधीवक्षेत्राची (Built up Space) मकमत   याचा पहरणाम 
वाढीवर होत आहे.  जागेची वाढती मकमत हा माहहती तंत्रज्ञान उद्योग वाढीस अििळा ठरत 
आहे. उद्योजकांना हकफायतशीर िराने बांधीव क्षेत्र उपलब्ध होण्यासाठी मळू चटईक्षेत्र 
हनिेशांकावर अहतहरक्त चटईक्षेत्र हनिेशांक अनजेु्ञय करण्यात येईल.  
 

अ) 100 टक्टक्टयाांपयिंत अरतरिक्टत चटईके्षत्र रनिेिाांक उपलब्ध करुन िेरे् :- उद्योग 
संचालनालयाने या धोरणान्वये (Present Policy) तसेच  या पवूी माहहती तंत्रज्ञान/ 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्य् भतू सेवा धोरणा अंतगयत स्िापन करण्यास मान्यता हिलेल्या 
सवय नोंिणीकृत सावयजहनक व खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याने, एव्हीजीसी उद्याने 
माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेते्र  मकवा हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील माहहती तंत्रज्ञान 
उद्याने आहण सावयजहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्याने उद्यानातील एकाकी घटक यांना 
अहधमलू्य आकारुन मकवा न आकारता, खालीलप्रमाणे 100 टक्क्यांपयंत अहतहरक्त 
चटईक्षेत्र हनिेशांक उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. 

 पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-िोंहबवली, मीरा-
भाइंिर, उल्हासनगर या महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि आहण 
राज्यातील हवना उद्योग  हजल्हे तसेच नक्षलग्रस्त भाग (सामहुहक प्रोत्साहन 
योजना-2013 अन्वये घोहर्षत केलेले) वगळून इतर सवय हठकाणी प्रचहलत 
रेिीरेकनर िराच्या 10 टक्के अहधमलू्य आकारुन, 

 पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी  मुंबई, कल्याण-िोंहबवली, मीरा-
भाइंिर, उल्हासनगर महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि या हठकाणी 
प्रचहलत रेिीरेकनर िराच्या 30 टक्के अहधमलू्य आकारुन  

  

ब)  100 टक्टक्टयाांच्या वि आरर् 200 टक्टक्टयाांपयिंत अरतरिक्टत चटईके्षत्र :- उद्योग 
संचालनालयाने या धोरणांतगयत (Present Policy) तसेच पवूीच्या माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा धोरणा अंतगयत स्िापन करण्यास  मान्यता हिलेल्या आहण हकमान 
18 मीटर रंुिीचा जोि रस्ता उपलब्ध  असणाऱ्या सवय नोंिणीकृत  सावयजहनक व खाजगी 
माहहती तंत्रज्ञान उद्याने, एव्हीजीसी उद्याने, माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेते्र  मकवा  हवशेर्ष 
आर्मिक क्षेत्रातील माहहती तंत्रज्ञान उद्याने  आहण सावयजहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील 
एकाकी  घटक यांना अहधमलू्य आकारुन मकवा न आकारता, खालीलप्रमाणे 100 
टक्क्यांच्यावर आहण 200 टक्क्यांपयंत अहतहरक्त चटईक्षेत्र  हनिेशांक  उपलब्ध करुन 
िेण्यात येईल.  

 पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-िोंहबवली, मीरा-
भाइंिर, उल्हासनगर या महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि आहण 
राज्यातील हवना उद्योग  हजल्हे तसेच नक्षलग्रस्त भाग (सामहुहक प्रोत्साहन 



 

 

योजना-2013 अन्वये घोहर्षत केलेले) वगळून इतर सवय हठकाणी प्रचहलत 
रेिीरेकनर िराच्या 10 टक्के अहधमलू्य आकारुन, 
 

 पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी  मुंबई, कल्याण-िोंहबवली, मीरा-
भाइंिर, उल्हासनगर महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि या हठकाणी 
प्रचहलत रेिीरेकनर िराच्या 30 टक्के अहधमलू्य आकारुन, 

 

हटप :- मळू चटई क्षेत्र हनिेशांक 1.00 पेक्षा जास्त असला तरी 100 % अिवा 200% अहतहरक्त् ा  
चटई क्षेत्र हनिेशांक धरुन एकूण चटई क्षेत्र हनिेशांक 3.00 पेक्षा जास्त अनोुय असणार नाही.  

 

क)  तिाहप,  राज्यातील हवना उद्योग  हजल्हे तसेच नक्षलग्रस्त भाग (सामहुहक प्रोत्साहन योजना-
2013 अन्वये घोहर्षत केलेले) यास वरील पहरच्छेि 5(अ) (i) (अ) आहण (ब) नसुार 
खाजगी व सावयजहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी अहतहरक्त चटईक्षेत्र  हनिेशाकांकहरता 
कोणतेही  अहतहरक्त अहधमलू्य आकारले जाणार नाही.  

  

ि)   पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी  मुंबई, कल्याण-िोंहबवली, मीरा-भाइंिर, 
उल्हासनगर महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि या हठकाणच्या  सावयजहनक 
तसेच खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याने/ एव्हीजीसी उद्याने यांना वरील पहरच्छेि क्र. 5 (अ) 
(i) (अ), आहण (ब) मध्ये नमिू क्षेत्रांसाठी कमाल 20% पयंत बांधकाम क्षेत्रफळ (पाहकंग 
क्षेत्र वगळून) परुक सहुवधांसाठी अहतहरक्त चटई क्षेत्रासही अनजेु्ञय राहील.   

इ)  पहरच्छेि 5 (अ) (i) (ि) मध्ये नमिू केलेल्या राज्यातील क्षेत्राव्यहतहरक्त इतर सवय हठकाणी 
कमाल 40% पयंत बांधकाम क्षेत्रफळ (पाहकंग क्षेत्र वगळून) परुक सहुवधांसाठी अहतहरक्त 
चटई क्षेत्रासही अनजेु्ञय राहील.  

     

अहतहरक्त चटई हनिेशांक, अहधमलु्य व जागेच्या वापरासंबंधी वर नमिू तरतिूी 
सध्या अख्स्तत्वात असलेल्या माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांनाही लाग ूअसतील.   

 

ii) एकाव्त्मक मारहती तांत्रज्ञान नगिाांची (आयआयटीटी) उभािर्ी :-       
         माहहती तंत्रज्ञान उद्योग आहण त्यातील कामगार यांना त्यांची गरज हवचारात घेवून, 
त्यांना आवश्यक त्या सखुसोयी व  हनवासाची व्यवस्िा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी सिर 
धोरणा अंतगयत एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरांची  उभारणी करणेबाबतची  योजना 
संकख्ल्पत आहे. एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरांची उभारणी संिभातील हनकर्ष 
सहवस्तरपणे या धोरणा सोबतच्या अनसुचूी ‘ब’ मध्ये  िशयहवले आहे.   जागहतक कल  
हवचारात घेवून एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरे “ स्माटय  हसटीज ”  म्हणनू हवकहसत 
करण्यात येतील.    
 

   एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरातील माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा 
घटकांना लाभ / प्रोत्साहने उपरोक्त पहरच्छेि 5 (ब) मध्ये नमिू केल्याप्रमाणे असतील. चटई क्षेत्रासाठी 
अहधमलू्य वरील  पहरच्छेि   5 (A) (i) (a), (b) व (c) प्रमाणे आकारले जाईल.  मात्र पणेु प्राहधकरण 
हवभाग व मुंबई प्राहधकरण हवभागाअंतगयत पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, 
कल्याण-िोंहबवली, मीरा-भाइंिर, उल्हासनगर हया महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि 
क्षेत्राबाहेर रेिी रेकनर िराच्या 20 टक्के िराने लाग ुराहील. राज्याच्या कोणत्याही भागात एकाख्त्मक 
माहहती तंत्रज्ञान नगरे उभारता येऊ शकतील. 

 

iii)   रवद्यतु िि :-  उद्योग संचालनालय / हवकास आयकु्त (सेझ) यांनी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांना 
नोंिणी हिल्यानंतर खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील सामाहयक  सेवा / परूक सेवा 
क्षेत्रातील घटकांनी वापरलेल्या सामाहयक सेवा वगळून इतर घटकांनी वापरलेल्या सामाहयक 



 

 

सेवांच्या संिभात  (जसे की, लॉबी, मध्यवती वातानकुुहलत प्रणाली, उिाहने (हलफ््स) / 
सरकते हजने (एसकेलेटसय), सामाहयक सांिपाणी प्रहक्रया सयंत्र, वॉशरुम्स इत्यािी) वीजेची 
आकारणी औद्योहगक िराने  करण्यात येईल.  परंत ुत्यासाठी हवकासकानी प्रत्येक माहहती 
तंत्रज्ञान/  माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना भािे पट्टयाने अिवा हवकत घेतलेल्या 
जागेसाठी स्वतंत्र हवद्यतु मीटर परुहवणे आवश्यक राहील.     

  

iv)  रवद्यतु पिुवठा व्यवस्िा / रवद्यतु उपकें द्र :-  माहहती तंत्रज्ञान उद्यानामधील एकूण बांधकाम 
क्षेत्र हवचारात घेऊन  हकमान 6 वटॅ प्रहत चौ. फूट याप्रमाणे हवकासकाने हवद्यतु परुवठा 
व्यवस्िा / हवद्यतु उपकें द्र उभारण्याची तरतिू करणे आवश्यक राहील. ही तरतिू 
अख्स्तत्वातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांनाही लाग ुराहील.   

 

v)    पायाभतू सरुवधाांच्या रवकासासाठी प्रोत्साहने :-  
 मारहती तांत्रज्ञान व मारहती तांत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योगाकरिता रक्रटीकल पायाभतू 

सरुवधा रनधीची रनमीती :- 
  राज्य शासन व हनयोजन प्राहधकरणे खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांकिून या 

धोरणाच्या पहरच्छेि 5 A (i) व   5 A (ii) मध्ये नमिू तरतिुीनसुार अहतहरक्त चटई क्षेत्र 
हनिेशाकांपोटी हमळणाऱ्या अहधमलू्याच्या रकमेचा “माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा उद्योगाकहरता हक्रटीकल पायाभतू सहुवधा हनधी”  या एका स्वतंत्र हनधीची 
हनमीती करतील व या हनधीचा हवहनयोग केवळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
माहहती   तंत्रज्ञान  उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभतू सहुवधा हनमाण 
करण्यासाठीच करण्यात येईल. 

              

 राज्य शासन आहण नागरी स्िाहनक संस्िांच्या महामागांना जोिण्यासाठी उच्च 
प्रतीचे रस्ते बांधण्याच्या संिभातील गुंतवणकुीस परुक अशी गुंतवणकू करण्यास, खाजगी 
माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या हवकासकांना परवानगी राहील. असे रस्ते बांधण्याचे काम पणूय 
झाल्यावर हवकासकांकिून नागरी स्िाहनक संस्िांना/ राज्य सावयजहनक बांधकाम हवभाग/ 
हजल्हा पहरर्षि मकवा इतर एजन्सी ज्यांच्या मालकीचा रस्ता आहे त्यांना तो रस्ता हस्तांतहरत 
करण्यात येईल.  

   

   नागरी स्िाहनक संस्िांना/ राज्य सावयजहनक बांधकाम हवभाग/ हजल्हा पहरर्षि मकवा 
इतर एजन्सी ज्यांचा मालकीचा तो रस्ता आहे त्या रस्ता बांधणीच्या खचाच्या मलु्यांकन / 
पिताळणी करतील आहण हवकासकानी केलेल्या अशा गुंतवणकुीचा परतावा “माहहती 
तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योगाकहरता हक्रटीकल पायाभतू सहुवधा हनधी”   
या हनधीमधील उपलब्ध रकमेतनू अहतहरक्त चटईक्षेत्र हमळहवण्यासाठी भरलेल्या 
अहधमलु्याच्या रकमेच्या मयािेत करण्यात येईल. 
 शक्तीप्रिान सहमतीच्या अंतगयत एक उपसहमती गठीत करण्यात येईल त्याची रुपरेर्षा 
पढुीलप्रमाणे राहील.  
 

1 प्रधान सरचव (उद्योग), उ.ऊ व का.रव. अध्यक्ष 

2 प्रधान सहचव/सहचव, न.हव.हव. (नहव-1 व नहव-2) सिस्य 
3 प्रधान सहचव,  ग्राम हवकास हवभाग सिस्य 
4 सहचव, सावयजहनक बांधकाम हवभाग (रस्ते)   सिस्य 
5 आयकु्त / मयुयाहधकारी – संबंहधत नागरी 

स्िाहनक संस्िा 
सिस्य 

6 हवकास आयकु्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय सिस्य 
7 उप सहचव (उद्योग), उ.ऊ व का.हव. सिस्य सहचव  



 

 

    ही सहमती रस्त्यांच्या प्रकल्पांसंबंधी जलि गतीने हनपटारा करणे, अंमलबजावणी 
आहण तत्संबंहधत इतर बाबींवर  हनणयय घेईल. 

 

     
vi) मारहती तांत्रज्ञान उद्यानातील बाांधकाम र्जागेचा वापि, मारहती तांत्रज्ञाना वापि व्यरतरिक्टत 

इति बाबींसाठी वापि केल्यास िांड :-  
उद्योग संचालनालय एक वेब-पोटयल हवकहसत करेल. त्या वेब पोटयलवर प्रत्येक माहहती तंत्रज्ञान 
उद्यानाच्या हवकासक, पाकय मधील माहहती तंत्रज्ञान /माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा आहण परूक 
सेवांच्या घटकांची नावे,  वापरलेले बांधकाम क्षेत्रफळ आहण करण्यात येत असलेल्या / हाती 
घेतलेल्या उपक्रमाची माहहती (activities), नोकरीस ठेवलेले मनषु्ट् यबळ इ. हवर्षयीची अद्यावत 
माहहती  अधयवार्मर्षक तत्वावर  वेब-पोटयलवर उपलब्ध करुन िेणे बंधनकारक राहील.   
 

ज्या खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाने माहहती   तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू 
सेवा धोरणातील तरतिूीनसुार अहतहरक्त चटईक्षेत्र हनिेशांकाचा लाभ घेतला आहे आहण  
कालांतराने माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील बांधीव  जागेचा वापर, हबगर माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा अिवा वाहणख्ज्यक कायासाठी  मकवा माहहती तंत्रज्ञान धोरणांतगयत अनजेु्ञय 
असलेल्या प्रयोजनाव्यहतहरक्त इतर प्रयोजनासाठी वापर करीत असल्याचे  हनिशयनास 
आल्यास, खालील प्रमाणे िंिात्मक कारवाई केली जाईल आहण िंिाची रक्कम संबंहधत 
हनयोजन प्राहधकरण आहण  शासन यांचेकिे 3:1 या प्रमाणात भरण्यात येईल.   

 

अ) संबंहधत खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाला उद्योग संचालनालय व ज्यांनी इमारत 
आराखिा मंजरू केला आहे असे हनयोजन प्राहधकरण  यांच्या अहधकारी वगाचा  गट 
प्रत्यक्ष जागेला भेट िेऊन,  खात्री करेल.  

ब) जे बांधीव क्षेत्र माहहती  तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा व्यहतहरक्त् ा इतर 
प्रयोजनासाठी ( Non IT/ITES Activities ) वापरले जात असेल, त्या बांधीव 
क्षेत्रासाठी  प्रचहलत रेिीरेकनर िराच्या 0.3 टक्के (तीन िशांश टक्के)  प्रहत हिवस 
इतकी रक्कम  िंि म्हणनू आकारली जाईल. 

क)   सिरचा िंि हा भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्यपुन्सी सटीफीकेट) हनगयहमत झाल्याच्या 
तारखेपासनू  हबगर माहहती   तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा यासाठी 
वापर सरुु असल्याचे तारखेपयंतच्या कालावधीसाठी   वसलू केला जाईल.     

 

 ज्यांनी खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या इमारती आराखियास  मंजरूी हिली आहे अशा  संबंहधत 
हनयोजन प्राहधकाऱ्याकिे  िंिांच्या रकमेचा भरणा केल्यावर संबंहधत खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानाने ज्या 
मळू प्रयोजनासाठी  इरािापत्र अिवा नोंिणीपत्र घेतले होते त्याच प्रयोजनासाठीच जागेचा  वापर पनुय:स्िाहपत 
करेल.  जर संबंहधत खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यान यांनी िंिाची रक्कम भरण्यास आहण / अिवा जागेचा 
वापर मळू प्रयोजनासाठी पनुय:स्िाहपत करण्यास अपयशी ठरल्यास, संबंहधत हनयोजन प्राहधकरण,  उद्योग 
संचालनालयास कळवून खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्याना हवरुध्ि महाराष्ट्र प्रािेहशक व नगर रचना अहधहनयम 
1966  (MRTP Act) मधील तरतिुीनसुार उहचत काययवाही करेल.  ही तरतिू अख्स्तत्वातील माहहती तंत्रज्ञान 
उद्यानांनाही लाग ूराहील.   

 

B.  मारहती तांत्रज्ञान मारहती तांत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने :- 
     

प्रस्ततु धोरणांतगयत प्रस्ताहवत करण्यात आलेली सवय आर्मिक प्रोत्साहने,   स्वतंत्र (योजनेतर) अियसंकख्ल्पय 
तरतिूीतनू िेण्यात येतील.      सिर  हनधीसाठी  स्वतंत्र    लेखाशीर्षय      उघिून   त्याअंतगयत आवश्यक ती 
अियसंकख्ल्पय    तरतिू करण्यात येईल. 
 



 

 

i) मदु्राांक िुल्क सटू :-   
माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअर आहण िरूसंचार हाियवेअर उत्पािन घटकांसह माहहती तंत्रज्ञान /  माहहती 

तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना, मदु्रांक शलु्कात खालीलप्रमाणे सटू अनजेु्ञय राहील :-  
 

अ) राज्यातील सी, िी, िी+, ना-उद्योग हजल्हे आहण नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील सवय माहहती तंत्रज्ञान/ 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना,  तारणगहाण, हिप, तारण, हक्कलेख हनक्षेप, 
अहभहस्तांतरण पत्र, गहाण मालमिेवरील प्रभार, भािेपट्टा, गहाणखत आहण 
गहाणखतावरील प्रहतभहूत-बंधपत्र या व्यवहारांकरीता मदु्रांक शलु्कात 100 टक्के सटू 
िेण्यात येईल.   

 

ब) अ व ब प्रवगय क्षेत्रामधील सावयजहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील, नवीन माहहती तंत्रज्ञान व 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय् यभतू सेवा घट़  मकवा अख्स्तत्वातील घटकांचे हवस्तारीकरण यासाठी  
, तारणगहाण, हिप, तारण, हवलेख, अहभहस्तांतरण पत्र आहण भािेपट्टा या व्यवहारांकरीता 
मदु्रांक शलु्कात 100 टक्के सटू िेण्यात येईल.   

 

क) अ व ब प्रवयगामधील सावयजहनक / खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील नहवन व हवद्यमान 
घटकांचे हवस्तारीत माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक  (माहहती 
तंत्रज्ञान हाियवेअर व िरूसंचार हाियवेअर उत्पािन घटकांसह) सेझमधील खाजगी माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यान, माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्र यांना तारणगहाण, हिप, तारण, हवलेख, 
अहभहस्तांतरण पत्र, भािेपट्टा आहण सावयजहनक अहभहस्तांहकत भािेपट्टा या 
व्यवहारांकरीता, मदु्रांक शलु्कात 75 टक्के सटू िेण्यात येईल. 

 

ि) अ व ब प्रवगय क्षेत्रामधील हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील आहण  
माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील नहवन व हवद्यमान घटकांचे हवस्तारीत माहहती 
तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक (माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअर आहण िरूसंचार 
हाियवेअर उत्पािन  घटकांसह) आहण अ आहण ब प्रवगामधील एसटीपीआयने मान्यता 
हिलेल्या नोंिणीकृत माहहती तंत्रज्ञान घटकांना तारणगहाण, हिप, तारण, हवलेख, 
अहभहस्तांतरण पत्र व भािेपट्टा आहण पख्ब्लक असाईमेंट हलझ या व्यवहारांकरीता मदु्रांक 
शलु्कात 100 टक्के सटू िेण्यात येईल.   
 

इ)  मुंबई मदु्रांक अहधहनयम 1958 च्या कलम 60 अन्वये माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान     
सहाय्यभतू सेवा घटकांच्या अहभहस्तांहकत भािेप््ांना आहण कलम 36-ए खाली  
माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांच्या संमती व परवानगी  
करारनाम्यांना मदु्रांक शलु्कात 75 टक्के सटू िेण्यात येईल. (प्रस्ततु   पहरच्छेि,  वरील  अ) 
ब) व क)  च्या सह वाचावे.)  

 

फ) राज्यातील नोंिणीकृत माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांचे  
हवलीनीकरण/ हवभक्त  आहण  फेररचना  याकहरता मदु्रांक शलु्कातनू 75 टक्के सटू िेण्यात 
येईल. 

 
या धोरणांतगयत येणाऱ्या उद्योगांना मदु्रांक शलु्कातनू माफी िेण्यापवूी शासनाच्या इतर 

कोणत्याही धोरण / योजनांतगयत संबंहधत उद्योग घटकांना मदु्रांक शलु्कातनू माफी घेतल्याची 
पिताळणी करणे गरजेचे असल्याने, उद्योग हवभागाच्या सक्षम प्राहधकाऱ्याकिून माफीबाबत ना-
हरकत प्रमाणपत्र सािर करणे अहनवायय असेल.  

 

ii)   रवद्यतु िुल्क :-  उद्योग संचालनालयाकिे  नोंिणीकृत  झालेल्या  नवीन माहहती तंत्रज्ञान / माहहती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना, उत्पािन / ॲक्टीख्व्हटी सरुु केल्याच्या हिनांकापासनू अ व ब 



 

 

क्षेत्रातील  खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यान, सावयजहनक माहहती तंत्रज्ञान उद्यान आहण सावयजहनक 
माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील  एकाकी घटक (माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअर आहण िरूसंचार हाियवेअर 

उत्पािन घटकांसह), माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेते्र, हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील खाजगी माहहती 
तंत्रज्ञान उद्यानातील घटकांना 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी आहण उत्पािन / ॲक्टीख्व्हटी सरुु 
केल्याच्या हिनांकास प्रचहलत सामहुहक प्रोत्साहन योजनेतील क्षेत्राच्या वगीकरणानसुार राज्यातील 
इतर भागांसाठी 15 वरे्ष कालावधीसाठी हवद्यतु शलु्क भरण्यापासनू सटू िेण्यात येईल.  
          

माहहती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वापरासाठी उभारलेल्या एकाकी माहहती  तंत्रज्ञान 
घटक उद्यानांना (मसगल यहुनट पाक्सय) परुक सेवा वगळून, हवद्यतु शलु्क माफीची सवलत वरील नमिू 
कालावधीसाठी अनजेु्ञय राहील.  माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रामधील नवीन माहहती तंत्रज्ञान/ 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक, हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रामधील माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील नवीन 
माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक आहण हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील 
एसटीपीआय अिवा अन्य हवहवहक्षत सक्षम प्राहधकरणाकिे नोंिणीकृत 100 टक्के हनयातक्षम  
माहहती / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना हवद्यतु शलु्क भरण्यापासनू कायमस्वरुपी सटू 
िेण्यात येईल.  

    

iii)   रवद्यतु िि :- उद्योग संचालनालयाकिे नोंिणीकृत  असलेल्या माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा घटकांना, महाराष्ट्र हवद्यतु हनयामक आयोगाच्या (MERC) वीज िराच्या  
आिेशाप्रमाणे  औद्योहगक िराने वीज परुवठा करण्यात येईल. 

  

iv)     वीर्ज िि अनिुान :-  सामहूहक प्रोत्साहन योजनेमध्ये वगीकृत असलेल्या ‘अ’ व ‘ब’ व्यहतहरक्त् ा 
इतर वगीकृत क्षेत्रात, स्िापन होणाऱ्या, नवीन तसेच अख्स्तत्वात असलेल्या व उद्योग 
संचालनालयाकिे नोंिणीकृत असलेल्या  माहहती तंत्रज्ञान व माहहती तंत्रज्ञान घटकांना, खाजगी 
माहहती तंत्रज्ञान उद्यानातील उद्योग संचालनालयाकिे नोंिणी हिनांक आहण आयटी / आयटीएस  
ॲक्टख्व्हटी सरुु केल्याच्या हिनांकापासनू   केलेल्या वीज वापराच्या प्रहत यहुनट रु.1/- या िराने 3 
वर्षापयंत  होणारी रक्कम अिवा घटकाने नोंिणी घेण्याच्या हिवशी हाियवेअरमध्ये केलेली 
गुंतवणकूीची रक्कम यातील जी रक्कम कमी असेल, तेवढे  अनिुान हमळण्यास पात्र असेल.  या 
क्षेत्रातील माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्र आहण हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील माहहती तंत्रज्ञान उद्यान 
यामधील माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घट़ सिर अनिुान हमळण्यास पात्र 
असतील.   

 

v)  मालमत्ता कि :- उद्योग संचालनालयाकिे नोंिणीकृत असलेल्या माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेवा घटकांना संबंहधत अहधकार क्षेत्रात लाग ूअसलेल्या  हनवासी िराच्या सममलू्य िराने 
मालमिा कर आकारण्यात येईल. शासन माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना 
हा लाभ िेण्यासाठी स्िाहनक स्वराज संस्िांना सहूचत करण्यात येईल.     

vi)   प्रवेि कि :- नोंिणीकृत माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान  सहाय्यभतू सेवा घटकांना स्वत:च्या 
उपभोगासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या भांिवली वस्त ुआहण  कच्चा माल यांच्या   जकात/ प्रवेश 
कर/ लोकल बॉिी टकॅ्स (एलबीटी) मकवा त्यांच्याऐवजी लावलेल्या  अन्य उपकरातनू सटू िेण्यात 
येईल.  माहहती तंत्रज्ञान/माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना सिरचा लाभ िेण्यासाठी 
शासनाव्िारे  स्िाहनक स्वराज्य संस्िाना आवश्यक हनिेश िेण्यात येईल. 

   

vii)   कायण सांवेिा कि (Work Contract Tax) :- अपवािात्मक बाबी वगळता माहहती तंत्रज्ञान व 
माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांच्या वार्मर्षक िेखभाल कराराकहरता  सवयसाधारणपणे कें हद्रय 
पातळीवरील संबंधीत शक्ती प्रिान सहमतीने हशफारस केलेल्या हकमान िरानसुार कायय संवेिा कर 
(Works Contract Tax)आकारण्यात येईल. 

 



 

 

viii) कोर्त्याही के्षत्रात मारहती तांत्रज्ञान व मारहती तांत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकाांची उभािर्ी :  
माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक (माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअर आहण 

िरूसंचार हाियवेअर उत्पािक घटक वगळून) कोणत्याही क्षेत्रात (रहहवासी, ना हवकास क्षेत्रासह) 
उभारणी करता येईल.  

 

ix)    मलु्यवर्थधत कि :-   अपवािात्मक बाबी वगळता माहहती तंत्रज्ञान उत्पािनावरील मलु्यवर्मधत कर 
सवय साधारणपणे कें हद्रय पातळीवरील संबंधीत शक्ती प्रिान सहमतीने हशफारस केलेल्या हकमान 
िरानसुार आकारण्यात येईल. 

 

x)  अरवित उद्योग घटकाचा िर्जा (Continuous Industry Status) :-  माहहती तंत्रज्ञान व 
माहहती तंत्रज्ञान सेवा घटकांचे ग्राहक जगभर हवखरुलेले असनू ते हभन्न टाइम झोनमध्ये काम करतात. 
त्यामळेु ग्राहकांसाठी त्यांना 24X7X365 तत्वावर काम करणे आवश्यक आहे.  माहहती तंत्रज्ञान 
घटकांना कामाचा व्याप वाढहवण्यासाठी  जागहतक ग्राहकांनी हिलेल्या कालमयािेचे काटेकोरपणे 
पालन करणे आवश्यक आहे.  यासाठी नोंिणीकृत माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा 
उद्योगांना अहवरत उद्योग घटकाचा िजा िेऊन कोणत्याही हिवशी काम बंि न ठेवता म्हणजेच 
24X7X365 हिवस काम करण्याची परवानगी हिली जाईल. (राज्यात काही अपवािात्मक 
पहरख्स्िती उद्भवल्यास राज्य/ कें द्र सरकारला माहहती तंत्रज्ञान उद्योगांचे काम हनलंहबत ठेवणे योग्य 
वाटत असेल तर अशी पहरख्स्िती वगळता). 

 
C.    ॲरनमेिन, व्व्हज्यअुल इफेक्ट्स, गेममग, आरर् कॉरमक्टस (ए.व्ही.र्जी.सी.) या के्षत्राचे 

प्रवतणन  
 

1)  संपिी आहण रोजगार हनर्ममतीची अफाट क्षमता असणारे परंत ू लोकांमध्ये कमी जागरूकता 
असलेले ए.व्ही.जी.सी. हे उगवते क्षेत्र आहे. हशक्षण आहण मनोरंजनाचे प्रभावी माध्यम आहे. 
हवद्यमान कल पाहता, भारताचा ए.व्ही.जी.सी. क्षेत्रातील जागहतक बाजारापेठेतील वाटा  $ 1.5 
अब्ज, पयंत वाढू शकतो असा अंिाज आहे,  तो आजहमतीस 2% हून कमी आहे.औद्योहगक 
वाढीसाठी महाराष्ट्र हे नेहमीच अग्रगण्य राज्य गणले आहे.  महाराष्ट्राला वैहवध्यपणूय कला आहण 
संस्कृतीचा श्रीमंत असा वारसा लाभलेला असनू, माहहती तंत्रज्ञान आहण मनोरंजन उद्योगाच्या 
मजबतू अख्स्तत्वामळेु  तो ए.व्ही.जी.सी. हब होण्यास मित होवू शकेल.   

 

2) समाजात आतापयंत, हवज्ञान व तांहत्रक शाखांना रोजगार हमळहवण्यासाठी प्राधान्य िेण्यात येत 
होते. परंत ूए.व्ही.जी.सी. च्या माध्यमातनू कला शाखेसाठी  रोजगाराच्या चांगल्या संधी हनमाण 
होऊ शकतील. ए.व्ही.जी.सी. उद्योगामध्ये कलाकारांचा प्रवेश हा त्यांची संस्कृती आहण भार्षा 
यांच्या  पाश्वयभमूीवर अवलंबनू नसते. हशवाय उद्योगात कमयचारी जवळपास 70 % हे सजयनशील 
आहण कलात्मक असण्याची गरज असते त्यामळेु समाजातील आर्मिक िषृ्ट््ा मागास 
असलेल्या जनतेचा स्तर उंचावण्यास मित होईल.    

3) प्रस्ततु धोरणाव्िारे उद्योगाच्या गरजेनसुार प्रहशक्षकांना प्रहशक्षण िेऊन, प्रहशहक्षत अहयता प्रालत् ा 
प्रहशक्षकांची कमतरता िरू करण्यावर भर हिला जाईल.  या धोरणाव्िारे जागहतक क्षेत्रातील 
कंपन्या आकर्मर्षत करणे, या क्षेत्रातील लोकांकहरता  मागणी आहण परुवठा यातील िरी कमी 
करुन, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ए.व्ही.जी.सी. क्षेत्रातील काम मोठ्या प्रमाणात आपल्या 
िेशाकिे खेचनू घेणे,  बौहद्धक संपिा हनर्ममती व त्याचे संरक्षण यासाठी एक कायिेशीर चौकट 
हनमाण करणे या बाबींवर  हवशेर्ष भर हिला जाईल. याव्यहतहरक्त,  िेशातील हिहजटल सामग्री, 
हशक्षण आहण जनतेची करमणकू या क्षेत्रांचा हवकास होण्यासाठी सयुोग्य वातावरण हनमाण करणे 
आहण अत्याधहुनक सहुवधा असणाऱ्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स ची स्िापना  करण्यावर धोरणाचा 
हवशेर्ष भर असेल.  वरील सवय प्रयत्न हे ए.व्ही.जी.सी. उद्योगासाठी,  उत्पे्ररक (कॅटाहलस्ट) म्हणनू 
काम करतील. 

  



 

 

4)  ए.व्ही.जी.सी. ही मलूत: माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवेची Actvity  असल्याने  माहहती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवेसाठी अनजेु्ञय असलेले फायिे हमळण्यास  पात्र ठरेल. 

 

i) महािाष्रात खार्जगी ए.व्ही.र्जी.सी. उद्यानाांची स्िापना किरे् :- पायाभतू 
सहुवधांचा हवकासाव्िारे  ए.व्ही.जी.सी. क्षेत्राच्या वाढीस  उिमकु्त करण्यासाठी 
पढुाकार घेण्यात येईल. धोरण राज्यात खाजगी ए.व्ही.जी.सी. उद्याने उभारण्यासाठी 
हवशेर्ष भर िेईल.  खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यानास असलेली सवय प्रोत्साहने 
खाजगी ए.व्ही.जी.सी. उद्यानांनाही अनजेु्ञय असतील. तसेच या धोरणांतगयत माहहती 
तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना िेऊ केलेली सवय प्रोत्साहनाच्या 
समतलु्य प्रोत्साहने ए.व्ही.जी.सी. उद्यानात स्िाहपत होणाऱ्या घटकांनाही अनजेु्ञय 
राहतील.  
 

ii) ए.व्ही.र्जी.सी. कें द्राांची स्िापना : राज्यात ए.व्ही.जी.सी. कें द्राच्या स्िापनेव्िारे   
सामाहयक सोयी /सहुवधा परूवल्यास, शासन पामठबा िेईल. ए.व्ही.जी.सी. कें द्रामध्ये 
हनर्ममती सहुवधा, ए.व्ही.जी.सी. स्टुहिओ, कला सािर करण्यासाठी सभागहृ, प्रिशयन 
गलॅरी आहण कलाकारास काम करण्यासाठीचे हठकाण या सारयया एकाख्त्मक 
सहुवधांचा समावेश असेल. हवकास आयकु्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील एका 
सहमतीने, ए.व्ही.जी.सी. कें द्राकहरता पायाभतू सोयी-सहुवधांच्या गरजा, व त्यासाठी 
आवश्यक हनधी कायाख्न्वत करण्यासाठी आवश्यक ऑपरेमटग मॉिेल जसे पीपीपी, 
स्िान, सहुवधा इत्यािी बाबी उद्योगाशी हवचार हवहनमय करुन सहुनश्चत करेल.  
महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंिळ (एमआयिीसी) / शहर आहण औद्योहगक 
हवकास महामंिळ (हसिको) यासाठी पढुाकार घेतील. 
 

iii) लरलत कला रवद्यालय / महारवद्यालय म्हर्रे्ज  रडरर्जटल आटण सेंटिची 
स्िापना किरे् : राज्यभरातील हवहवध लहलत कला हवद्यालये ही हिहजटल आटय 
सेंटर (िीएसी) म्हणनू ओळखली जातील.  हिहजटल आटय व अॅहनमेशन यासाठीचा 
अभ्यासक्रम हवद्यापीठांच्या सहकायाने राबहवला जाईल.  हिहजटल आटय सेंटर  
सावयजहनक-खाजगी-भागीिारी (पीपीपी) मॉिेलवर चालहवण्यात येतील.  एकूण 
खचाच्या 25% हनधी शासन िेईल आहण उरलेला 75% हनधी खाजगी प्रवतयकाने 
उभारावयाचा आहे. राज्य शासनाचे योगिान हे रुपये 10 कोटी मयािेपयंत असेल .   
 

  हवद्यापीठे, उद्योग आहण महाराष्ट्र राज्य कौशल्य हवकास महामंिळ 
यासारयया संस्िांच्या सहकायातनू ए.व्ही.जी.सी. उद्योगातील व्यावसाहयकांचा समहू 
(Pool) हवकहसत करण्यात येतील. 
 

iv) सेंटि ऑफ एक्टसलेंन्स :- मुंबई / पणेु येिे सावयजहनक-खाजगी-भागीिारी (पीपीपी) 
मॉिेलवर आधारीत ए. व्ही  जी. सी सेंटर ऑफ एक्सलेंन्स ची स्िापना करण्यात 
येईल, त्यासाठी हवहिय सहाय्य म्हणनू  येणारा भांिवली खचय व उपकरणे खरेिी 
वरील खचय शासन पुरवेल.   
 

सेंटर ऑफ एक्सलेंन्समध्ये 1) हफहनमशग ॲकॅिमी कम इन्क्यबेुशन सेंटर 2) पोस्ट 
प्रॉिक्शन आहण हिहजटल इंटरहमिीएटरी फॅहसहलटी या सहुवधा असतील.  या 
बाबींसाठी एमआयिीसी पढुाकार घेईल.   

v) व्हेंचि कॅरपटल फां ड: अॅहनमेशन, ख्व्हज्यअुल इफेक्टस, गेममग व कॉहमक उद्योग 
हा भांिवल प्रकृष्ट्ट (कॅहपटल इनटेंहसव्ह) उद्योग आहे. जोखीम भांिवल हे सेवेचा 
भाग आहण बौहद्धक मालमिा हनर्ममती यांच्या  हमश्रणावर आधाहरत आहे. त्यामळेु, 



 

 

आंतरराष्ट्रीय तसेच िेशांतगयत बाजारातील वाढती मागणी पणूय करण्यासाठी व्हेंचर 
कॅहपटल फंिची गरज आहे.  

 

 ए.व्ही.जी.सी. क्षेत्रासाठी रु. 50 कोटी इतका व्हेंचर कॅहपटल फंि 
उभारण्यात येईल. सिरचा रु. 50 कोटीचा हनधी व्ययसाहयक व्यवस्िापन 
असलेल्या फंिामाफय त, एव्हीजीसी भाग भांिवल असलेल्या कंपन्या / 
स्टुहियोजमध्ये, तसेच महाराष्ट्र राज्यात एव्हीजीसी ओहरजनल कंन्टेन्ट तयार 
करण्यासाठी Focused व्यवसाहयक कंन्टेन्ट िेव्हलपमेंट फंिामध्ये गुंतवण्यात 
येईल. या फंिातनू हविीय सहाय्यतेच्या संिभात मा. मयुय सहचवांच्या 
अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रिान सहमती, प्रकरणपरत्वे गणुविेच्या आधारावर हनणयय 
घेईल. 

 

vi) ए.व्ही.र्जी.सी. घटकाांसाठी रवत्तीय लाभ व सवलती :-  ए.व्ही.जी.सी. घटकांना 
वरील पहरच्छेि 5 (अ) मध्ये असलेल्या सवलतीं व्यहतहरक्त खालील सवलती 
हमळतील. 
 

अ) सटीफीकेिन िुल्क पितावा :-  सवय ए.व्ही.जी.सी. हनयातप्रवण घटकांना 
अहनवायय माकींगसाठी जसे Conformity European (CE), China 
Compulsory Certificate (CCC) इत्यािी  येणाऱ्या खचाचा  50% 
मयािेपयंत व प्रत्येक घटकास जास्तीत जास्त रुपये 2 लक्ष इतक्या 
मयािेच्या अधीन राहून परतावा हमळेल.  
 

ब)   भाांडवली अनिुान :-   
 

 राज्याच्या औद्योहगक धोरणानसुार औद्योहगक प्रोत्साहन अनिुान.  
 जे ए.व्ही.जी.सी. घटक हकमान रुपये 50 कोटीची गुंतवणकू करतील 

आहण  हकमान 100 लोकांसाठी रोजगार हनमाण करतील त्या घटकांना 
ख्स्िरभांिवलाच्या 25% इतके अँकर यहुनट अनिुान िेण्यात येईल.  ख्स्िर 
भांिवलामध्ये जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, उपकरणे, हवद्यतुीकरण, 
भांिवलीकृत उत्पािन पवूय खचय मधील गुंतवणकुीचा समावेश होईल. 
प्रत्येक हजल्यातील  एका अँकर यहुनटला सहाय्य करण्यात येईल. 

  

क) िाज्यात अॅरनमेिन रफल्मसाठी किमर्कू कि भिण्यापासनू सटू :  
i) महाराष्ट्रात हनर्ममत झालेल्या आहण राज्यातील हसनेमा हॉल/      

मख्ल्टललेक्समध्ये प्रिर्मशत झालेल्या, अॅहनमेशन हचत्रपटांना 
करमणकू कर भरण्यापासनू सटू िेण्यात येईल. 

 

ii) महाराष्ट्रात स्टीरीओस्कोपीव्िारे 2िी तनू 3िी मध्ये पणूयपणे 
रुपांतरीत करण्यात आलेला आहण राज्यातील हसनेमा हॉल/   
मख्ल्टललेक्समध्ये प्रिर्मशत झालेल्या हचत्रपटांना भरलेल्या 
करमणकू कराच्या 50 टक्के मकवा रु. 2.5 कोटी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्कम परतावा स्वरुपात िेण्यात येईल.   

 

iii) महाराष्ट्रात तयार करण्यात आलेल्या एखािया लाईव्ह ॲक्शन 
हचत्रपटामध्ये एकूण लांबीच्या हकमान 50% हून अहधक भाग 
ॲहनमेशन व व्हीज्यअुल इफेक्ट याव्िारे बनहवण्यात आला असेल 
आहण राज्यातील हसनेमा हॉल / मख्ल्टललेक्समध्ये प्रिर्मशत 
झालेल्या हचत्रपटांना भरलेल्या करमणकू कराच्या 50 टक्के मकवा 



 

 

रु. 2.5 कोटी यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम परतावा स्वरुपात 
िेण्यात येईल. िीआय व कलर करेक्शन हा ॲहनमेशन / 
व्हीज्यअुल इफेक्टसचा भाग मानला जाणार नाही.  हचत्रपटाच्या 
एकूण लांबीच्या हकमान 50% हा पात्रतेचा हनकर्ष राहील.    

 

ड)  अॅरनमेिन रचत्रपट रनर्थमतीसाठी भाांडवली अनिुान :- राज्यात हनर्ममत 
करण्यात आलेल्या सजयनशील कला हचत्रपट, शैक्षहणक, वैज्ञाहनक, 
पौराहणक आहण बाल हचत्रपट या अॅहनमेशन हचत्रपटांना उत्पािन खचाच्या 
50% इतके भांिवली अनिुान रु. 30 लक्ष कमाल मयािेच्या अधीन राहून 
हिले जाईल.       

इ)     खालील वार्थषक कायणक्रमाांसाठी महािाष्र हे यर्जमान िाज्य असेल व 
या काययक्रमांना प्रायोजक म्हणनू पढुील 5 वर्षांकरीता प्रत्येक 
काययक्रमासाठी प्रहतवर्षय रुपये 10 लाख पयंतचा खचय ख्स्वकारेल आहण 
अशा काययक्रमांना करमणकू कर भरण्यापासनू सटू िेण्यात येईल. 

 

 1)  हफक्की फे्रम (FICCI FRAME) – बेस्ट ॲहनमेटेि फे्रम्स ॲवॉिय, 
                मुंबई. 
 2)  नसॅकॉम (NASSCOM) – गेम िेव्हलपसय कॉन्फरन्स, पणेु. 
 3)  ि ॲहनमेशन सोसायटी ऑफ इंहिया - ॲहनफेस्ट, मुंबई. 
 4) ASIFA – जागहतक ॲहनमेशन हिन- प्रत्येक वर्षी   
      28 ऑक्टोबर. 
 5)  एमसीसीआयए- हिहजटल कन्टेंट इव्हेंट, पणेु. 
 6)  एनआयएलएफ- नसॅकॉम इंहियाज हलिरशीप फोरम. 
 

 

फ) रबगि रवत्तीय सहाय्य :-   
 िेशी व हविेशी संस्िांच्या संयकु्त उपक्रमांना  (Joint Ventures) राज्य 

शासन प्रोत्साहहत करेल.  
 महाराष्ट्रातील ए.व्ही.जी.सी. संिभातील आंतरराष्ट्रीय मेळावा (इव्हें्स)  

समियन (Support) िेण्यात येईल.  
  कायिेशीर चौकटीच्या माध्यमातनू बौहद्धक मालमिा (आयपी) संरहक्षत 

केली जाईल. 
 

D.  ग्रारमर् आरर् रनमिहिी भागात रबझनेस प्रोसेस आऊट सोरसिंगचे (बीपीओर्ज) या 
उपक्रमाांचे वाढीस उद्यकु्टत किरे्  :    

   हे धोरण माहहती तंत्रज्ञानाचा वापर, राज्याचा सामाहजक आहण आर्मिक हवकास करण्यासाठी साधन 
 म्हणनू करेल. तसेच अख्स्तत्वात असलेल्या हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंग घटकांना/ 
 उद्योजकांना ग्राहमण व हनमशहरी क्षेत्रात त्यांच्या शाखा  उभारण्यासाठी प्रोत्साहहत करेल.    
   

  ग्रामीण व हनमशहरी (ग्रामपंचायत, अ, ब व क वगय नगरपाहलका) भागात ख्स्ित असलेल्या        
 बी.पी.ओ. घटकांनाच अनिुान िेण्यात येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :-  
 

i)  भाांडवली अनिुान :-  कोणत्याही ग्रामीण बी. पी. ओ. घटकास त्यांनी केलेली भांिवली 
गुंतवणकू जसे  हाियवेअर, उपकरणे इत्यािीवर 20 % भांिवली अनिुान रू. 25 लक्ष मयािेच्या 
अधीन राहून िेण्यात येईल.  तिाहप सिर घटकाने हकमान 50 (पन्नास) लोकांना प्रहशक्षण िेऊन 
प्रत्यक्ष रोजगार हिला असावा. हे भांिवली अनिुान बकॅ ऐंिेि राहील व ते तीन समान हलत्यांमध्ये 
प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी िेण्यात येईल. भांिवली अनिुान िेताना घटकाने नवीन हाियवेअर आहण 



 

 

उपकरणे यामध्ये केलेली भांिवली गुंतवणकू ज्याप्रमाणे सकु्षम, लघ ुव मध्यम उपक्रम (MSME) 
Plant & Machinery वर केलेल्या गुंतवणकूीप्रमाणे हवचारात घेतली जाईल. 

 

ii)  प्ररिक्षर् अनिुान :- ग्राहमण बी. पी. ओ. यांना कमयचाऱ्यांच्या कामाच्या गणुविेमध्ये उणीवा 
राहू नयेत तसेच वेळेवर अंमलबजावणी इत्यािी साठी प्रहशक्षणामध्ये गुंतवणकू करावी लागते.  
याकरीता ग्रामीण / हनमशहरी भागात स्िाहपत होणाऱ्या नवीन बी. पी. ओ. ना कमयचाऱ्यांच्या 
प्रहशक्षणाकहरता  आर्मिक मित करणे गरजेचे असते.  

 

       प्रहशक्षण अनिुानाची रक्क्म कंपनी आहण शासन यामध्ये हवभागण्यात येईल    शासनामाफय त 
प्रहत व्यक्ती प्रहतमहा रु. 1500 / - याप्रमाणे तीन महहन्याच्या कालावधीसाठी, प्रहशक्षण अनिुान 
म्हणनू िेण्यात येईल (बी.पी.ओ. उद्योगामध्ये कौशल्य हवकहसत होण्यासाठी सामान्यपणे तीन महहने 
प्रहशक्षण कालावधी लागतो). त्यामळेु 50 व्यक्तींना रोजगार िेणाऱ्या घटकाला तीन महहन्यांच्या 
कालावधीसाठी रुपये 2.25 लक्ष (रुपये िोन लक्ष पंचवीस हजार फक्त) प्रहशक्षण अनिुान हमळेल. हे 
अनिुान बकॅ एन्िेि असनू, बी. पी. ओ. घटकांना त्यांनी व्यक्तीला तीन महहने प्रहशक्षण आहण सतत 
नऊ महहने रोजगार परुहवल्यानंतर म्हणजेच एक वर्षा नंतर िेण्यात येईल. 

 

iii)    नामाांरकत सांस्िाांकडून प्ररिक्षर् अभ्यासक्रम रवकरसत किरे् :-  Yashwantrao Chavan 
Academy for Development Administration (YASHDA), Maharashtra Centre for 
Entrepreneurship Development (MCED), Maharashtra Industrial and Technical 
Consultany Organisation (MITCON) and Media & Entertainment Skills Council 
(MESC)  या सारयया मान्यताप्रालत संस्िांकिून वरील काययक्रमांची प्रहशक्षण सामगु्री अभ्यासक्रम 
हवकहसत करण्यात येईल. 

 

iv)   वाहतूकीच्या सोयी :- ग्रामीण व हनमशहरी भागातील बी. पी. ओ. ना आवश्यक ती  सावयजहनक 
वाहतकू व्यवस्िा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी शासन खात्री करेल. 

 

v)   सिुक्षा ठेव / बयार्ा िक्टकम भिण्यापासनू सटू :- ज्याप्रमाणे सकु्षम व लघ ुघटकांना शासनाने 
सरुक्षा ठेव / बयाणा रक्कम भरण्यापासनू सटू हिली आहे त्याच धतीवर ग्रामीण व हनमशहरी भागातील 
बी. पी. ओ. ना सरुक्षा ठेव / बयाणा रक्कम भरण्यापासनू सटू िेण्यात येईल. 

 

E. डेटा सेंटसणचे प्रवतणन :  
 Data Centres are premises offering committed uptime of over 99.95%  
 certified by independent agencies like Uptime Institute, EPI and other similar 
 international independent agencies. Data centres are the basic infrastructure 
 for the new digital economy. Reliable data center offering over 99.95% uptime 
 are necessary for the growth of the digital world services. 
 

 मुंबई वर हवशेर्ष भर िेऊन िेटा सेंटसयचे प्रवतयन करण्यासाठी राज्य शासन उत्सकु आहे.  मुंबईला 
 केवळ भारतच नव्हे तर आहशया पसेॅहफक हवभागात िेटा सेंटर हब म्हणनू प्रवयतीत करण्याचा राज्य 
 शासनाचा मानस आहे.  
 

 शाश्वत हवज परुवठा, समदु्रमागे मोठया प्रमाणात येणा-या संिेश वहन-वाहहन्या आहण प्रहशहक्षत 
 तांहत्रक मनषु्ट्यबळाची उपलब्धता यामळेु मुंबई आहशया पसेॅहफक हवभागात मयुय स्िान होत आहे.  
 ज्यायोगे भारतीय तसेच परिेशी कंपन्या गुंतवणकू करण्यास प्रोत्साहहत होत आहेत आहण सेवा 
 परुवठािार त्यांचे हविेशातील सरव्हसय मुंबईत आणण्यास उद्यकु्त होतील. 
 

 हवहशष्ट्ट हकमान आकाराचे िेटा सेंटसय हे खपू काययक्षम असतात, आहण शासन उजा काययक्षम व 
 अहत शाश्वत िेटा सेंटसयला प्रोत्साहहत करु इख्च्छते.  2 वर्षाच्या काययकाळात हकमान 10,000 चौ. 
 फुट व्हाईट स्पेस / उन्नत जागा आहण 750 के.ख्व्ह.अे. उजा वापर असलेले व टीअर-2 प्रमाणपत्र 



 

 

 मकवा त्यापेक्षा अहधक स्तरासाठी आरेहखत असलेले व तसे स्वतंत्र संस्िांनी प्रमाहणत केलेले िेटा 
 सेंटसयना यासाठी  हवचारात घेतले जाईल. 
 

 राज्यात कोठेही स्िाहपत होणारे व वरील अटींची पतूयता करणारा िेटा सेंटसय  हे वर नमिु पहरच्छेि  
  5B (i), 5 B (ii), 5 B (iii), 5 B (v), 5 B (vi), 5 B (viii) - ( फक्त हवशेर्ष वस्तुंच्या 
 आयातीसाठी ) आहण 5 B (x)  प्रमाणे प्रोत्साहने / सवलतीस पात्र राहतील.  
 

 कामाचे स्वरुप आहण महत्व हवचारात घेता िेटा सेंटसयचे काम िांबहवता येत नाही.  ही बाब 
 हवचारात घेऊन िेटा सेंटसय हे Essential Services and Maintenance Act (ESMA)  अंतयगत  
 अत्यावश्यक सेवा म्हणनू गणले जातील. 

 

F. उद्योर्जकता, नारवन्यास आरर् इनक्टयबेुिन सरुवधाांकरिता प्रोत्साहन िेरे् :- 
i)    हवहवध शैक्षहणक संस्िा व संशोधन संस्िा आहण माहहती तंत्रज्ञान उद्योग, यांच्यात ज्ञान स्रोतांची 

िेवाण-घेवाण व प्रसार होण्यासाठी एक सामाईक व्यासपीठ उभारुन लहान उद्योगांकरीता इनक्यबेुशन 
सेंटरची स्िापना करण्यास शासन मित करेल.  माहहती व िरूसंचार, तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी, एम्बेिेि 
सॉफ्टवेअर, हचप तंत्रज्ञान, िरूसंचार तंत्रज्ञान याकरीता सबंध राज्यात इन्क्यबेुशन सेंटसयची स्िापना 
करण्याकहरता हवकास आयकु्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहमती एक मॉिेल व चौकट हनख्श्चत 
करेल. 
 

i) नवीन घटकांना सक्षम करण्यासाठी इनक्यबेुशनच्या सहुवधा िेण्याकहरता नवीन माहहती तंत्रज्ञान 
उद्यानांना त्यांच्या बांधीव क्षेत्राच्या कमीत कमी 2 टक्के क्षेत्र वाटप करावे लागेल. उद्यानाचे हे क्षेत्र 
माहहती तंत्रज्ञानाच्या कायाकहरता वापरावयाच्या क्षेत्राचा एक भाग म्हणनू गणन्यात येईल. व सिर 
अहतहरक्त चटईक्षेत्र हनिेशांकाचा लाभ हमळण्यास पात्र ठरेल. 
  

iii)  माहहती तंत्रज्ञान /माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा क्षेत्रात 2 वर्षात हकमान 50 स्िाहनक हवद्यार्थ्यांना 
भरती करणाऱ्या इन्क्यबेुशन लबॅोरेटरी/ संशोधन व हवकास कें द्रांना रुपये 2.5 लक्ष पयंत भरती 
अनिुान िेण्यात येईल.    

 

iv) नसॅकॉम आहण आयटीपीओ यांनी आयोहजत केलेल्या अिवा मान्यता हिलेल्या प्रिशयनात भाग 
घेणाऱ्या नोंिणीकृत माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा सकु्षम, लघ ुव मध्यम घटकांना 
प्रिशयनात भाग घेण्यासाठीच्या शलु्काच्या 50 % (जागेची मकमत / भािे)  रक्कम  परतावा िेण्यात 
येईल. प्रत्येक यहुनटसाठी रु. 3 लक्ष रक्कमेच्या कमाल मयािेच्या अहधन राहून  घटक अिवा कंपनी 
यांना त्यांचे हयातीत जास्तीत जास्त 2 काययक्रमांसाठी सिरचा लाभ घेता येईल.    

 

v)  सकु्षम, लघ ुव मध्यम माहहती तंत्रज्ञान घटकांना /कंपन्याना त्यांचे हयातीत पेटेंट घेण्यासाठी येणाऱ्या 
खचाच्या 50% रक्कम  रुपये  5 लक्ष रक्कमेच्या कमाल मयािेच्या अहधन राहून परतावा करेल.    

 

G.  हरित मारहती तांत्रज्ञानाचा रवकास : 
 

i)    नैसर्मगक स्रोताचे व्यवस्िापन काययक्षमहरत्या प्रिर्मशत करणाऱ्या माहहती तंत्रज्ञान घटकांकहरता 
परुस्कार िेण्यात येतील.   
 

ii) ई-कचरा गोळा करण्याच्या पध्ितीचा तसेच पनुरुत्पािन संयंत्रांचा पहरपणूय हवकास करुन त्याचा 
शासकीय आहण खाजगी संस्िांनी त्यांच्या माहहती तंत्रज्ञान उत्पािनांची हवल्हेवाट लावण्यासाठी वापर 
करण्यास चालना िेण्यात येईल. 

H.    महािाष्र ब्रनँ्ड रवकरसत किरे् :-   

i)  सवयसाधारणपणे माहहती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी आहण हवशेर्षतः ए.व्ही.जी.सी. शी संबंहधत असणा-
या आंतर-राष्ट्रीय व िेश-पातळीवरील व्यावसाहयक पहरसंवाि, प्रिशयन इत्यािी काययक्रमांच्या 
महाराष्ट्रातील आयोजनास शासन पामठबा िेईल. 

   



 

 

ii) िोनपेक्षा अहधक लेव्हलवरील, सीएमएम सरुक्षेसाठी आयएसओ 27001 आहण सीओपीसी 
व ईएससीएम प्रमाणपत्र प्रालतीसाठी झालेल्या खचापैकी 50 टक्के खचाची प्रहतपतूी, जास्तीत 
जास्त रुपये 5 लक्ष, सामहुहक प्रोत्साहन योजनेतील सकु्षम व लघ-ुस्तरावरील माहहती तंत्रज्ञान 
घटकांना करण्यात येईल.  

   

iii)  राज्यातील नोंिणीकृत ए.व्ही.जी.सी. कंपन्यांना त्यांनी हविीय वर्षात ए.व्ही.जी.सी. च्या 
प्रवतयनासाठी राष्ट्रीय आहण आंतरराष्ट्रीय बाजार, पहरर्षि, काययक्रम याकहरता  केलेल्या 
खचाच्या 50 टक्के रकमेइतकी (नोंिणी शलु्क व प्रवास खचासाठी  प्रहतवर्षय रुपये 3 लक्ष 
व कमाल रुपये 10 लक्ष  मयािेच्या अधीन राहून रक्कमेचा) परतावा  करण्यात येईल. 

   

iv) िर वर्षी 20 ऑगस्ट हा हिवस राज्याचा माहहती तंत्रज्ञान हिन म्हणनू यापढेुही साजरा करण्यात 
येईल. जेव्हा अत्यतु्कृष्ट्ट योगिान िेणा-या व कामहगरी करणा-या माहहती तंत्रज्ञान/मा. तं. 
सहाय्यभतू सेवा घटकांना परुस्कार प्रिान करण्यात येतील.  

    

I.   व्यवसाय उभािर्ी सलुभ होण्यासाठी कायद्याांच्या सांबांधात पढुाकाि :- 
 

i) माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांना खालील बाबींसंिभांत फायिे 
 हमळत राहतील :- 

 

अ)  कामाचे तास, कामाच्या पाळया आहण महहला कमयचा-यांच्या नेमणकुांच्या  
संिभातील िकुाने व आस्िापना अहधहनयमातील तरतिूीत हशहिलता.  

 

ब)  भौहतक स्वरुपात (Physical Records) हजेरी आहण वेतनहवर्षयक नोंि-वया 
ठेवण्यातनू सटू. 

 

क)      कामगार हवभागातफे अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 13 अहधहनयमांखालील 
वार्मर्षक हववरणपते्र स्व-प्रमाहणत करण्याचा आहण एकहत्रत िाखल करण्याचा पयाय.   

 

ii) माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांनी हवहवध कामगार कायद्यांखाली 
ठेवावयाचे कमयचारी-संबंधातील अहभलेखे इलेक्रॉहनक स्वरुपात ठेवण्याची आहण कामगार 
हवभागाच्या संगणकीकरणाच्या प्रगतीला अनसुरुन हववरणपते्र इलेक्रॉहनक स्वरुपात 
स्वीकारण्याची तरतिू करण्यात येईल.   

 

iii)     जे माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटक त्यांच्या उत्पािन प्रहक्रयेतनू 
सांिपाणी हनमाण करीत नाहीत व अशा घटकांमध्ये 100 पेक्षा कमी कमयचारी आहेत त्यांना 
महाराष्ट्र प्रिरू्षण हनयंत्रण मंिळाकिून संमतीपत्र (consent) घेण्यापासनू सटू असेल.  अशा 
उद्योग घटकाने इलेक्रॉहनक टाकाऊ वस्त,ू वापरलेल्या बटॅरी, वापरलेले तेल यासह हवहवध 
टाकाऊ पिािांचे वार्मर्षक हववरणपत्र तयार करुन महाराष्ट्र प्रिरू्षण हनयंत्रण मंिळास सािर 
करावयाचे आहे. उद्योग संचालनालयामाफय त अशा घटकांची नोंिणी या हवहशष्ट्ट अटी घालनू 
करण्यात येईल. अशा एकाकी उद्योग घटकांनी स्िाहनक सांिपाणी प्रहक्रया यंत्रणेसोबत 
जोिणी घेणे आवश्यक राहील.  

       
iv)   हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्रातील घटकांकरीता कंत्राटी कामगार अहधहनयमात मंजरू केलेल्या 

हशिीलता, हवधी मंिळाच्या संमतीस अधीन राहून, हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्राबाहेरील माहहती 
तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा घटकांच्या बाबतीत िेखील हवचारात घेण्यात 
येतील.    

v) माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा (माहहती तंत्रज्ञान हाियवेअर व िरूसंचार 
हाियवेअर उत्पािन घटक वगळून) घटकांना, वीज परुवठ्याच्या प्रयोजनाकहरता, अखंहित 
प्रहक्रया घटक म्हणनू मानण्यात येईल. 

  



 

 

vi)   एमआयिीसी क्षेत्रासहीत इतर हठकाणच्या माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांची उभारणी 
करण्यासाठीच्या हवकास हनयंत्रण हनयमावली (DCR) व इतर मागयिशयक तत्वे एमआयिीसी 
क्षेत्रासहीत इतर क्षेत्रांसाठी माहहती तंत्रज्ञान धोरणाशी ससंुगत (कनसोनन्स) करण्यात येतील. 

   

J.    मनषु्यबळ रवकास : 
 

i) माहहती तंत्रज्ञान उद्योगाकहरता, हवशेर्षतः उच्च क्षमता असणा-या नवीन क्षेत्रांत मनषु्ट्य बळाचा हवकास 
करण्यावर हवशेर्ष भर िेण्यात येईल. 
 

ii) महाराष्ट्र राज्य तांहत्रक हशक्षण मंिळ आहण अन्य संस्िा रोजगार हमळवून िेणारे काययक्रम सरुु 
करतील आहण अशा काययक्रमाचे प्रमाणीकरण करतील. या संस्िा नसॅकॉम व अन्य संबंहधत 
संघटनांसोबत तसेच स्िाहनक उद्योगाबरोबर चचा करतील आहण या क्षेत्रातील गरजा समजनू घेतील. 
या गरजांवर आधाहरत, प्रमाहणकरणा कहरता आहण यािारे रोजगार उपलब्ध करुन िेण्याकहरता 
सहुनयोहजत काययपध्िती ठरहवण्यात येईल, ज्यामळेु उद्योगाकहरता योग्य असे मनषु्ट्यबळ तयार होईल.  
जे लहान माहहती तंत्रज्ञान घटक आवश्यक असलेले प्रहशक्षण िेण्यास स्वत: सक्षम नाहीत,  त्यांच्या 
िषृ्ट्टीने हे खास करुन महत्त्वाचे आहे. 

 

iii) संशोधन व हवकास कें द्र, हफहनमशग स्कूल यासारयया रोजगाराहभमखू प्रहशक्षण कें द्र, सेंटर ऑफ 
एक्सलन्स (माहहती तंत्रज्ञान) स्िापन करण्यासाठी ससुाध्यता व तपशीलावर शख्क्त प्रिान सहमती 
अंतगयत गठीत काययबळ सहमती  माफय त अभ्यास होऊन, प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. 

  

K.   प्रिासकीय उपाय योर्जना :- 
 

   केबल्स टाकण्यासाठी परवानगी आहण टॉवसय व अँन्टीना उभारण्यासाठी परवानगीकहरता राईट ऑफ 
वे चा अजय, हवहीत नमनु्यात असल्यास व तसेच त्या सोबत आवश्यक कागिपते्र जोिलेली 
असल्यास, कामाच्या 30 हिवसांत मंजरू करण्यात येईल. 
 

6.   धोिर् अांमलबर्जावर्ीसाठी व्यवस्िापनाची चौकट  
 

 िव्क्टत प्रिान सरमती :- राज्य स्तरावरील शख्क्त प्रिान सहमती धोरणाच्या अंमलबजावणीचे 
संहनयंत्रण करेल आहण आवश्यक तेिे काययपध्िती व हनयमावली तयार करेल. शख्क्त प्रिान सहमतीचे 
गठण खालीलप्रमाणे असेल :-  

i) मयुय सहचव- अध्यक्ष  
ii) प्रधान सहचव (हवि)- सिस्य 
iii) प्रधान सहचव (उद्योग)- सिस्य  
iv) प्रधान सहचव (नगर हवकास-1) – सिस्य 
v) प्रधान सहचव (उच्च व तंत्र हशक्षण)- सिस्य 
vi) प्रधान सहचव (हनयोजन) - सिस्य 
vii) प्रधान सहचव (कौशल्य हवकास) - सिस्य 
viii) सहचव (माहहती तंत्रज्ञान)- सिस्य 
ix) सहचव (नगर हवकास-2) - सिस्य  
x) एसटीपीआय संचालक- सिस्य 
xi) नसॅकॉमची नामहनिेशीत व्यख्क्त - सिस्य  
xii) एमसीएचआय – के्रिाई ची नामहनिेहशत व्यक्ती – सिस्य 
xiii) हवकास आयकु्त (उद्योग) - सिस्य सहचव  

 

   शख्क्त प्रिान सहमती कोणतेही हवभाग / संघटनेचे प्रहतहनधी अिवा व्यक्तींना आवश्यक्तेनसुार 
बैठकीसाठी हनमंहत्रत करेल. 

 



 

 

िव्क्टत प्रिान सरमतीची सनि :- 
 

i)    धोरणातील खालील बाबींची अंमलबजावणी करण्याकहरता व समन्वय ठेवण्याकहरता शख्क्त प्रिान 
सहमती एक काययबळ सहमती स्िापन करेल :-   

   

अ)  माहहती तंत्रज्ञान  उद्याने/ माहहती तंत्रज्ञान हवशेर्ष आर्मिक क्षेत्र (सेझ) / ए.व्ही.जी.सी पाकय      
 साठी तरतिूी आहण प्रोत्साहने  

ब)  माहहती तंत्रज्ञान घटकांसाठी तरतिूी आहण प्रोत्साहने 
क)   ॲहनमेशन, ख्व्हज्यअुल इफेक््स, गेममग, आहण कॉहमक्स (ए.व्ही.जी.सी.) या क्षेत्रास  

 उद्यकु्त (Promote) करणे 
ि)  ग्राहमण व हनमशहरी भागात हबझनेस प्रोसेस आऊट सोहसंग  (बी.पी.ओ.) या उपक्रमांच्या 

 वाढीस उद्यकु्त करणे 
इ)  िेटा सेंटसयचे प्रवतयन 
फ)  माहहती तंत्रज्ञान संबंहधत इनक्यबेुशन  सहुवधा 
ग)  हहरत माहहती तंत्रज्ञानाला  प्रोत्साहीत करणे  
ह)  व्यवसाय सलुभीकरणाच्या संिभात  कायद्यात बिल करण्यास  पढुाकार 
ई)   मनषु्ट्यबळ हवकास 
ज)  प्रशासकीय उपाययोजना  
 

ii)   शासन हनणयय/ अहधसचूना या संबंहधत सवय आिेश/ सधुारणा वेळेवर हनगयहमत होतील याची खात्री 
करणे आहण त्यांचे संहनयंत्रण करणे.  

 

iii )    अ) काययबळ सहमतीने अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताहवत केलेल्या चौकटी/ काययपध्ितींना 
 मान्यता िेणे. 

 

  ब) काययबळ सहमतीने प्रस्ताहवत केलेल्या प्रत्येक उपक्रमशीलतेकहरता कालमयािा आहण 
 लक्षयांक हनख्श्चत करणे. 

 

क)  या धोरणाशी संबंहधत बाबींसंिभात आंतरहवभागीय समन्वय साधणे. 
 

iv)   धोरणातील महत्त्वाच्या बाबींसंिभातील सांख्ययकी माहहतीच्या आधारावर धोरणाच्या 
अंमलबजावणीचे पहरणामकारक हवश्लेर्षण आहण मलू्यमापन करणे.  

v)  हहरत माहहती तंत्रज्ञान उद्यानांना तसेच त्यातील घटकांना सलुभहरत्या पयावरणाशी संबधीत परवानगी 
व इतर सवलती हमळहवण्याकहरता पयावरण हवभागाशी हवचार हवहनमय करून हनकर्ष ठरहवणे. 

vi)   सवय स्तरांवर असलेले अंमलबजावणीबाबतचे प्रश्न सोिहवणे.   
vii)  माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा तसेच माहहती तंत्रज्ञान उद्यानात अनजेु्ञय परुक 
 सहुवधांच्या यािीचा आढावा घेणे व त्यात योग्य त्या सधुारणा करणे. 
viii)  iया धोरणात नमिू केलेल्या मागयिशयक सचूनांच्या आधारे अहतहरक्त चटई क्षेत्राकहरता अहधमलू्य 
 आहण अन्य अटी व शती हनख्श्चत करणे आहण या संबंधात स्िाहनक स्वराज्य  संस्िा आहण 
 महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंिळ सारयया सावयजहनक संस्िा व हवशेर्ष हनयोजन प्राहधकरण 
 आचहरत असलेल्या प्रिांशी मेळ घालणे.  
ix)  खाजगी माहहती तंत्रज्ञान उद्यान, माहहती तंत्रज्ञान / माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा उद्योग यांना 
 त्यांनी उपभोगलेल्या प्रोत्साहनांच्या हनबंधातनू मकु्त होऊन बर्महगमन करावयाचे असल्यास 
 अहधमलु्य हनख्श्चत करुन व अहट व शती हनख्श्चत करणे.    

x)  सवात चांगल्या प्रिांचा (बेस्ट प्रकॅ्टीसेस) आढावा घेणे. 
xi)  धोरणाची अंमलबजावणी व पहरणामकारकता याबाबत शक्तीप्रिान सहमती प्रत्येक 6 महहन्याला 
 आढावा घेईल.  आवश्यकता भासल्यास सधुारणा, बिल अिवा िरुुस्ती करण्यात येईल. 
  



 

 

7. मारहती तांत्रज्ञान धोिर्ाची प्रयोज्यता व वैधता (Applicability & Validity) 
 

ज्या उद्यानांना / घटकांना या धोरणांतगयत लाभ / प्रोत्साहने मंजरू करण्यात आली असतील त्यांना ती 
ज्या कालावधीसाठी मंजरू करण्यात आली असतील त्या कालावधीसाठी हे धोरण संपषु्ट्टात आले तरी िेय 
राहतील.   

 

 

 सिर धोरणाचा वैधता कालावधी धोरण लाग ूझाल्यापासनू 5 वर्षाकहरता असेल. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schedule - A     PRIMARY PRODUCTS (IT Hardware) 

Sr.No. H.S.No. Description of products 

1 85.23 11) 
12) 

 
13) 
20) 
90) 

Magnetic tapes of a width not exceeding 4 m.m. 
Magnetic tapes of a width exceeding 4 m.m. but not exceeding 
6.5. m.m. 
Magnetic tapes of a width exceeding 6.5 m.m. 
Magnetic discs  
Other 

2 85.31  
10) 

 
 

21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
29) 
30) 
90) 

Electrical capacitors, fixed, variables or adjustable (Preset) 
Fixed capacitors designed for use on 50/60 HZ Circuits and 
having a reactive power h. capacity of not less than 0.5 kvar 
(Power capacitors) 
Tantalum fixed capacitors 
Aluminum electrolytic fixed capacitors 
Ceramic dielectric, single laxer fixed capacitors 
Ceramic dielectric, multilayer fixed capacitors 
Dielectric fixed capacitors of paper or plastic 
Other fixed capacitors 
Variable or adjustable (Pre-set) capacitors 
Other 

3 85.33  
 

10) 
21) 

 
30) 

 
39) 

 
40) 

 
90) 

Electrical resisters (including rheostats and potentiometer) other 
than leading resisters. 
Fixed carbon resisters, composition or film types 
Other fixed resisters for a power handling capacity not 
exceeding 20 w. 
Wire wound variable resistors including rheostats and 
potentiometers for a power handling not exceeding 20 W. 
Wire wound variable resitors including rheostats and 
potentiometers for a power handling exceeding 20 w or more 
Other variable resistors, including rheostats and potentiometers 
Parts 

4 85.36 50) 
 

50) 
 
 

50) 
 

69) 
90) 

Electronic AC switches consisting of optically coupled input 
and output circuits.(AC Switches) 
Electronic switches including temperature protected electronic 
switches consisting of and a logic chip (Chip on Chip 
technology) for a voltage not exceeding 1000 volts 
Electromechanically snafaction switches for a current not 
exceeding 11 amps. 
Plugs and Sockets for co-axial cables and printed circuits. 
Connection and contact elements for Wires and Cables 

5 85.41  
 
 
 

10) 
22) 

 
29) 

 
30) 
40) 

 
 

Diodes, transistors and similar semiconductor devices, 
photosensitive semi-conductor, including photo voltaic cells 
whether or not assembled in modules or made up into panel 
light emitting diodes, mounted piezo electric crystals. 
Diodes, other than photosensitive or light emitting liodes. 
Transistors other than photosensitive transistors with a 
dissipation rule of less than 1 w. 
Transistors other than photosensitive transistors, with a 
dissipation rule of 1 w. or more. 
Thysistors diacs and triacs other than photosensitive devices 
Photosensitive semiconductor devices, including photo voltaic 
cells whether or not as modules or made up into panels, light 
emitting diodes. 



 

 

Sr.No. H.S.No. Description of products 

50) 
60) 
90 

Other semi conductor devices 
Pountaged piezo-electric crystals. 
Parts 

6 85.42 12) 
 

13) 
14) 
19) 

 
 

31) 
40) 
41) 
90) 

Electronic integrated circuits and micro assembles. Cards 
incorporating an electronic integrated circuit (Smart Cards) 
Metal oxide semiconductors (Mos Technology) 
Circuits obtained by bipolar technology. 
Other monholithic integrated circuits, including circuits 
obtained by a combination and Mos Technology (Bionos 
technology) 
Other monolithic integrated circuits 
Hybrid integrated circuits 
Electronic Micro assemblies 
Parts 

7 85.44 41) Other electric conductors for a voltage not exceeding 80 V, 
fitted with connectors of for telecommunication 

  49) Other electric conductors for a voltage not exceeding 80 V, 
fitted with connectors of for telecommunication 

  50) Other electric conductors for a voltage exceeding 80 V but not 
exceeding 1000 V, fitted with connectors of a kind used for 
telecommunication 

  70) Optical fiber cables 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

ANNEXURE  - A ( I )  
PRIORITY INTERMEDIATE PRODUCTS  
1. Input – Output Units including  All computer peripherals: HSN 8471.60  
2. Computer Keyboard: HSN 8471.60.10 
3. Computer Monitors: HSN 8471.60.19.20 HSN: 8471.90.07 
4. Populated PCB’SSI (All Categories): HSN 8473.10 HSN 8473.30 HSN 8473.40 HSN 8473.90 

HSN 8473.90 HSN 8473.90 HSN 8473.90 HSN 8473.90 
5. Smart Cards & Accessories: HSN 8542.12 
6. UPS for Data Processing HSN 8504.40 Equipment: HSN 8543.80 HSN 8471.05 
7. Set-up box with communication function and accessories: HSN 8517.80 
8. Internet – Box with user interface and network interface: HSN 8517.80 
9. Modems and ISIN Terminals: HSN 8517.50 
10. Router & Technical Services: HSN 8517.50 
11. VSAT Terminals: HSN 8525.20 
12. Radio Communication 
13. Equipment: HSN 8525.20 
14. Electronic Private Automatic Branch Exchange. (EPABX) 
15. Digital Image Recorders (HSN No. 9010). 
16. Adapters, Jacks & Plugs, Relays, Switches, Terminals & terminal blocks, Sockets, Heat Sinks, 

Bases and Folders useful for electronics equipments only (HSN No. 8335). 
17. Video Conferencing Equipments. 
18. Mobile Handsets (GPRS & CDMA) (HSN No. 8413). 
19. 84.69 Word Processing Machines & Electronic Typewriters. 
20. 84.70 Electronics Calculators. 
21. 84.71 Computer Systems & Peripherals, Electronic Diaries. 
22. 84.73 Parts & Accessories of HSN 84.69, 84.70 & 84.71 for items listed above. 
23. 85.01 DC Micro Motors / Stepper motors of an output not exceeding 37.5 Watts. 
24. 85.03 Parts of HSN 85.01 for items listed above. 
25. 85.04 Uninterrupted Power Supplies (UPS) and their parts. 
26. 85.05 Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets (Ferrites). 
27. 85.17 Electrical apparatus for the Telephony or line telegraphy, including linetelephone sets 

with cordless handsets and telecommunication apparatus for carries-current line systems or 
for digital line systems; videophones. 

28. 85.18 Microphones, Multimedia Speakers, Headphones, Earphones & Combined 
Microphones / Speaker Sets & their parts. 

29. 85.20 Telephone Answering Machines. 
30. 85.22 Parts of Telephone Answering Machines. 
31. 85.23 Prepared unrecorded Media for Sound Recording or Similar Recording of other 

phenomena. 
32. 85.24 IT Software on any Media. 
33. 85.25 Transmission apparatus other than apparatus for radio broadcasting or TV 

broadcasting, transmission apparatus incorporating reception apparatus, digital still image 
video cameras. 

34. 85.27 Radio communication receivers, Radio pagers. 
35. 85.29 (i) Aerials, Antennas and theirs parts. 

(ii) Parts of Items at 85.25 and 85.27 listed above. 
36.  85.31 LCD Panels, LED Panels & Parts thereof.  
38. 85.32 Electrical Capacitors, Fixed, Variable or adjustable (Pre-set) and parts thereof. 
39. 85.34 Printed Circuits. 
40. 85.36 Switches, Connectors & Relays for upto 5 Amps at voltage not exceeding 250 Volts, 

Electronics Fuses. 
40. 85.40 Data / Graphic Display Tubes, other than TV pictures tubes and parts thereof. 
41 85.43 Signal Generators and parts thereof. 
42. 90.01 Optical Fiber and Optical Fiber Bundles and Cables. 
43. 90.13 Liquid Crystal Devices, Flat Panel display devices and parts thereof. 
44. 90.30 Cathode ray oscilloscopes, Spectrum Anlysers, Cross-talk meters, Gain measuring 

instruments, distortion factor meters, Psophometers, Network & Logic analyser and Signal 
analyzer 

 



 

 

अनसुचूी - ब 
“एकाव्त्मक मारहती तांत्रज्ञान नगि” रवकसीत किण्यासांबांधीचे धोिर् 

 

1.  अर्जणिाि संबंहधत जमीन मालक मकवा त्यांनी हनयकु्त केलेला हवकासक मकवा जमीन 
मालकांनी कुठल्याही हवकासकासोबत स्िापन केलेला संयकु्त उपक्रम यांना  
“एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगर” हवकसीत करण्यासाठी अजय करता येईल. 

2.  आवश्यक के्षत्रफळ “एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगर” म्हणनू घोहर्षत होण्यास पात्र होण्यासाठी 
हकमान 18 मीटर रंुिीचा प्रवेश रस्ता उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.  सिरचे 
क्षेत्र हे भारहवरहीत व एका हठकाणी सलगतेने उपलब्ध होणारे हकमान  10 
हेक्टर (25 एकर) असलेले असावे. 

3.  अरधसरूचत 
किण्याची पध् िती 

अजयिाराकिून प्रस्ताव प्रालत झाल्यावर खाजगी जमीनी आहण महाराष्ट्र 
औद्योहगक हवकास महामंिळाने महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास अहधहनयम 
1961 अंतगयत संपािीत करण्यात आलेल्या जमीनीवर महाराष्ट्र औद्योहगक 
हवकास महामंिळ त्या क्षेत्रास “एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगर” म्हणनू 
अहधसहूचत करेल. हवकास योजनेच्या मकवा प्रािेहशक योजनेच्या तरतिूीमध्ये 
काहीही असले तरी अशा क्षेत्रातील जमीनीचा हवकास महाराष्ट्र औद्योहगक 
हवकास महामंिळाने या कारणासाठी तयार केलेल्या हवकास हनयंत्रण 
हनयमावली नसुार करण्यात येईल.  असे क्षेत्र घोहर्षत करण्यासाठी मकवा अशा 
क्षेत्राचा हवकास करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रािेहशक  व नगर रचना अहधहनयम, 
1966 चे कलम 20, सलग्न कलम 18 नसुार स्वतंत्र काययवाही करण्याची 
आवश्यकता राहणार नाही.   

4.  अनजेु्ञय र्जरमनीचा 
वापि 

एकूण अहधसचूहत क्षेत्राच्या हकमान 60% क्षेत्र हे माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा कायासाठी आहण उवयहरत 40% क्षेत्र हे परुक सेवा, 
माहहती तंत्रज्ञान हविीय सेवा, भािेतत्वावर आधारीत सर्मवस अपाटयमेंट आहण 
वाहणज्यक ॲक् टीहवटी ज्यामध्ये मॉल्स, हसनेमा हिएटसय, पख्ब्लक 
ऑिीटोरीयम आहण मल्टीललेक्सेस, सवय प्रकारच्या वस्तुंसाठी शोरुम्स, 
हॉख्स्पटल्स, नहसंग होम्स, शाळा व महाहवद्यालये, प्रहशक्षण संस्िा आहण 
त्यांच्याशी हनगिीत वसहतगहेृ यासाठी वापरता येईल.   हवकासकास संपणूय 
क्षेत्राचा हवकास, एकाचवेळी म्हणजेच, 60% क्षेत्र आयटी/आयटीईएस क्षेत्र  
आहण  इतर क्षेत्र 40% एकाच वेळी घिवू शकतो परंतु हवकासकाने िोन्ही 
भागातील हवक्री / भािेतत्वावर आधारीत (   सर्मवस अपाटयमेंट संिभात केवळ  
भािेतत्वावर ) प्रमाणात राहील याची खात्री करावी.  आयटी/आयटीएस 
ॲक्टीहवटीसाठी राखनू ठेवलेल्या जमीनीवर पायाभतू सहुवधा पणूय झाल्यानंतर 
आयटी/आयटीएस क्षेत्रासाठी असलेल्या क्षेत्रापैकी 1/3 क्षते्र व्यालत झाल्याची 
खात्री केल्यानंतर हवकासकास व्यावसाहयक, हनवासी आहण सहाय्यभतू सेवा 
आस्िापनांसाठी संबंहधत हनयोजन प्राहधकरणाकिून भोगवटा प्रमाणपत्र 
िेण्यात येईल.   

5.  अनजेु्ञय चटईके्षत्र 
रनिेिाांक 

अहधसहूचत एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगराचा ढोबळ क्षेत्रावर अनजेु्ञय 
कमाल चटई क्षेत्र हनिेशांक खालीलप्रमाणे राहील :- 
पणेु, मपपरी-मचचवि, बहृन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-िोंहबवली, मीरा-
भाइंिर, उल्हासनगर हया महानगरपाहलका आहण अंबरनाि नगरपहरर्षि या 
क्षेत्रात ख्स्ित एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरांना 2.5 इतका अनजेु्ञय चटई क्षेत्र 
हनिेशांक राहील.  राज्यातील उवयहरत क्षेत्रासाठी 2.0 इतका अनजेु्ञय चटई क्षेत्र 



 

 

हनिेशांक राहील.  त्यासाठी िेय अहधमलु्य धोरणातील पहरच्छेि 5 अ (ii) नसुार 
राहील.   

माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा क्षेत्रावरुन परूक बाबींच्या 
क्षेत्रात मकवा त्या उलट, तरता चटईक्षेत्र हनिेशांक (Floating FSI) आणणे 
अनजेु्ञय नसेल परंतु  माहहती तंत्रज्ञान/ माहहती तंत्रज्ञान सहाय्यभतू सेवा क्षेत्र 
मकवा परुक बाबींच्या क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्राच्या हिीतच चटई क्षेत्र हनिेशांक तरता 
राहू शकेल. 

6.  रनयोर्जन प्रारधकिर् i)      महाराष्ट्र प्रािेहशक व नगर रचना अहधहनयम, 1966 चे कलम 40(१) 
(ब) अन्वये खाजगी जागांवरील, आहण महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास 
अहधहनयम-1961 चे कलम 40(१) (अ) नसुार महाराष्ट्र औद्योहगक 
हवकास महामंिळाने संपािीत केलेल्या जागांवरील, एकाख्त्मक 
माहहती तंत्रज्ञान नगरांसाठी महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंिळ हे 
हवशेर्ष हनयोजन प्राहधकरण म्हणनू घोहर्षत केले जाईल. 

 

ii) हसिकोने भसंूपािन अहधहनयम, 1894 नसुार संपाहित केलेल्या 
जहमनीवरील एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरांसाठी महाराष्ट्र 
प्रािेहशक व नगर रचना अहधहनयम, 1966 चे कलम 40(१) (ब) 
अन्वये हसिको हे हवशेर्ष हनयोजन प्राहधकरण म्हणनू घोहर्षत केले 
जाईल. 

7.  रवकास रनयांत्रर् 
रनयमावली 

महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंिळ मकवा हसिको हवशेर्ष हनयोजन 
प्राहधकरण म्हणनू घोहर्षत केलेल्या क्षेत्रात अनकु्रमे महाराष्ट्र औद्योहगक 
हवकास महामंिळाची मकवा हसिकोची अख्स्तत्वातील हवकास हनयंत्रण 
हनयमावली आहे तशीच, एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरांसाठी खास करुन 
तयार केलेल्या हवशेर्ष हनयमांव्यहतहरक्त इतर सवय बाबींकरीता लाग ूराहील. 

8.  रवकास प्रस्तावाांना 
अांरतम मांर्जिूी/ बहृि 
आिाखडयास मांर्जिूी 

संपणूय एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगराच्या हनयोजन प्रस्तावास संचालक, 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पणेू यांचेकिून महाराष्ट्र प्रािेहशक व नगर रचना 
अहधहनयम, 1966 चे कलम 40(३) व  115 मधील पध्ितीचा अवलंब करुन 
सिर अहधहनयमलातील कलम 115 अन्वये मंजरूी िेण्यात येईल. 

9.  इमाित बाांधकाम 
नकािे मांर्जिूी 

सहवस्तर इमारत आराखियांना मंजरूी िेण्यास हवशेर्ष हनयोजन प्राहधकरण 
सक्षम असेल. 

10.  अपील हवशेर्ष हनयोजन प्राहधकरणाने पारीत केलेल्या आिेशामळेु व्यहित व्यक्ती असा 
आिेश हमळाल्याच्या हिनांकापासनू 40 हिवसाचे आत शासनाच्या नगर 
हवकास हवभागाकिे अपील िाखल करु शकते.  

11.  रविेष सवलती कोणतेही क्षेत्र एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगर म्हणनू अहधसहूचत झाल्यास 
अ-कृर्षक परवानगी आपोआप हमळाल्याचे समजण्यात येईल, वेगळी हबगर 
शेती परवानगी घेणे आवश्यक राहणार नाही. 

12.  अांमलबर्जावर्ी व 
परु्णत्वाचा कालावधी 

एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगराच्या ले-आऊट ललनॅच्या अंहतम मंजरूीच्या 
तारखेपासनू 5 वर्षाचे आंत हवकासकास अहधसहूचत झालेल्या क्षेत्राचा हवकास 
पणूय करावा लागेल. 

13.  पायाभतू सरुवधा प्रस्ताहवत एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगर स्िापन होईपयंत सवय पायाभतू 
सहुवधांची तसेच प्रवेश रस्ते (नसतील तर) यांची हनर्ममती व िेखभाल 
हवकासकाने करावयाची आहे.  तिाहप प्रस्ताहवत एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान 
नगराच्या एकूण क्षेत्रांपैकी 75 टक्के क्षेत्रावर संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र 
राज्य, पणेु यांनी हनयोजन प्रस्तावांना अंहतम मान्यता हिल्यानंतर 3 वर्षाच्या 



 

 

आत मलूभतू सहुवधा हवकासकाने हनमाण करणे अहनवायय राहील अन्यिा 
महाराष्ट्र औद्योहगक हवकास महामंिळ यांनी “एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान 
नगर” म्हणनू केलेली घोर्षणा व्यपगत ठरेल. 

14.  अिण रनव्श्चती व 
स्पष्टीकिर् 

प्रस्ताहवत एकाख्त्मक माहहती तंत्रज्ञान नगरासंबंधीच्या हनयमावली संिभात 
प्रश्न अिवा वाि हनमाण झाल्यास त्या हवर्षयी शासनाकिे संिभय करणे 
आवश्यक राहील. 

 
***** 

 



 

        Annexure-1 
 

Enclosures   of IE&LD. Government Resolution No.ITP-2013 / (CR-265) / Ind-2, Dated 

25th August, 2015 ,  

 Maharashtra’s Information Technology/InformationTechnology 
Enabled Services Policy  

(IT / ITES) -2015 
 

1. Introduction 
 

 The Government of Maharashtra announced its 1st IT Policy in 1998. It was 
followed by the Information Technology and Information Technology Enabled Services 
(IT/ITES) Policy-2003 and IT/ITES Policy-2009 to generate employment, increase 
efficiency and to improve the quality of life. The IT/ITES Policy-2009 came into force 
from 29th August 2009. 
 
 Due to the policy initiative, IT sector in the State has grown by leaps & bounds 
during the last decade. The employment in IT sector across India in FY-2004 was 
8,30,000 nos. and this has increased to 31,32,000 i.e. an increase of 4 times by FY-
2014. According to data of Software Technology Parks of India (STPI), the export by 
IT sector in Maharashtra was Rs. 5,508 Crores in FY-2003 which has reached to 
Rs.49,796 Crores in FY-2013, recording an increase of 800 percent. The share of IT 
export from the State of Maharashtra is 20 % of IT export from the country. The State 
ranks 2nd in IT in the country based on overall performance according to STPI data. 
The statistics of exports from leading States as per STPI data is as under -  

          Rs. in Crores 

State / Year 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11  2011-12  2012-13  

Karnataka 56000 70375 67100 70241 82110 95048 

Maharashtra 35704 42980 45709 49874 46262 49796 

Tamil Nadu 28426 36680 26363 28290 29082 29183 

Andhra 
Pradesh 

26122 32509 27666 28675 28948 34492 

India 180155 202580 205505 215264 226712 251498 

  
Since 2001, the concept of private IT parks has come into existence. During the 

IT/ITES – 2003 policy period 253 private IT parks have obtained Letter of Intent with a 
built-up space of 3.90 million square metres. During the IT/ITES - 2009 policy period 
212 private IT parks have obtained Letter of Intent with a built-up space of 8.93 million 
square metres. In totality, in 465 private IT parks a built-up space of 12.83 million 
square metres will be available for setting-up IT/ITES units. 
 
 Based on the experience gained while implementing the earlier policies and 
based on the recent developments in IT/ITES sector an urgent need was felt to 
formulate a new policy to keep pace with the global developments and give a fillip to 
the IT/ITES industry in the State. 
 
 For preparing this policy document several rounds of discussion were held with 
various stakeholders. Based on the outcome of these discussions and based on the 
experience of the department in implementing earlier IT/ITES policies, following policy 
has been framed. 
 
 
 



 

 
2. Vision, Mission,Objectives and Targets 

 
i) Vision: “Maharashtra - a globally competitive Information Technology / 

 Information Technology Enabled Services destination that promotes 
 inclusive growth and to establish  Maharashtra as an intellectual and 
 knowledge capital of India”. 

 
ii)  Mission: To place Maharashtra amongst the most preferred 
 investment destinations for global investors through promotional 
 strategies combined with developing a competitive and sustainable 
 investment environment, thereby making Maharashtra as one of the 
 most favoured economic magnet and centre of attraction. 

 
iii) Policy Objectives: 

 
       The objectives of the IT/ITES policy -  2015 are as follows:  
 

a) To retain Maharashtra's leadership position in IT/ITES Sector. 

b) To further accelerate investment flow to industrially underdeveloped 
regions of the state. 

c) To create more employment opportunities for educated youths of all 
sections of the society across all regions. 

d) Achieving higher level of export turnover resulting in enhanced 
productivity and augmentation of Gross State Domestic Product 
(GSDP). 

e) Leveraging information technology as a tool for the socio-economical 
development of the state. 

f) To promote Intellectual Property creation along with original content 
creation for new product and unique services offering for B to B & B 
to C. 

              iv)  Policy Targets : 

 In line with the policy objectives, the government has set the following 
targets for the policy period  

 To attract an investment of Rs. 50,000 crores by the private IT 
parks and the IT / ITES / AVGC units in the State 

 To create create new jobs for 1 million persons  

 To raise annual exports from IT / ITES / AVGC sector from the 
State upto to Rs. 1,00,000 crores  

3. Strategic Drivers of the Policy  
 

i) Dispersal of IT industry to all parts of the State: To attract IT 
investments across the State, and incentivize IT industry at all district 
headquarters in the State by providing additional incentives and continue 
to provide usual incentives as per the IT / ITES Policy - 2009 . 

 



 

ii) Promotion of Focus Sectors: To promote the development of special 
fields such as AVGC (Animation, Visual effects, Gaming and Comics) in 
which the State has particular strengths. Adhaar Card based applications 
/ public service delivery systems and Engineering Research and 
Development to be promoted. 

 
iii) Promotion of ‘Green IT’: To ensure growth of the IT sector in an  

environmentally sustainable and responsible manner. 
 

iv) Promotion of Entrepreneurship and Innovation: To promote the 
establishment of Knowledge / Resource Centres and Incubation Centres 
across the State.  

 
v) Promotion of Brand Maharashtra: To position Maharashtra as a 

rewarding destination for IT investment. 
 

vi) Promotion of BPOs in Rural and Semi-urban Areas: Business 
Process Outsourcing (BPOs) ventures have a vast employment 
potential. To enhance penetration of IT / ITES to hinterland of the State 
and to provide employment to computer literate manpower in the area of 
their residence. 

 
vii) Promotion of Data Centres : Mumbai is rightly poised to be the fastest 

growing Data Centre services market in the Asia Pacific Region (APAC). 
Service providers are gearing up to address a strong demand for co-
location and hosting services as well as preparing their as-a-service 
offerings. It has good investment potential and job opportunity for trained 
manpower.  

 
4.  Definitions 
 

 In the context of this Policy, the Information Technology industry consists 
of IT Software, IT hardware, and IT Enabled services as defined below: 

 
i) IT Software: IT Software is defined as any representation of instruction, 

data, sound or image, including source code or object code, recorded in 
machine readable form and capable of being manipulated to providing 
interactivity to a user with the means of a computer. 

 
ii)  IT Hardware: IT Hardware covers products as notified by Directorate of 

Industries from time to time. An indicative list is at Schedule A. 
 

iii)  IT enabled Services (ITES): IT enabled services will be as specified by 

the Central Board of Direct Taxes (CBDT) under section 10TA of the 

Income Tax Rules and as decided by Government  from time to time and 

are as below.  

(i)  Back-office Operations; 
(ii)  Call Centres or Contact Centre Services; 
(iii)  Content Development or Animation; 
(iv)  Data Processing or data mining 
(v)  Engineering and Design; 
(vi)  Geographic Information System Services; 
(vii)  Human Resource Services; 
(viii)  Insurance Claim Processing; 



 

(ix)   Legal Databases; 
(x)   Creation of maintaince  of Medical Transcription Excluding  
         advise  
(xi)   Payroll; 
(xii)   Remote Maintenance; 
(xiii)   Revenue Accounting; 
(xiv)   Support Centres;  
(xv)   Website Services; 
(xvi)  Translation Services, 
(xvii)  Data Search integratration &  analysis,  
xviii)   Remote Education excluding education Content Development, 
xix)    Clinical database Management-Services Excluding Clinical   
          trials, but does not include any research and development  
          services whether or not in the nature of contract research and  
          development services. 

The State Government will take a decision to make necessary changes in 

the list of services if there are any changes in the  Income Tax Rules. In 

cases where the Directorate of Industries or its field offices have  issued 

Letter of Intent or registration to an IT / ITES unit, IT Park / IT SEZ / AVGC 

Park, the incentives sanctioned will continue for the eligible period even if 

there are changes in the policy period. The ITES units carrying out activity 

as per above definition also will be allowed to occupy space in existing IT 

parks. 

iv) Support services / facilities: Support services means services 
 provided in relation to conduct of IT / ITES business, which shall  
 exclude -  
 

 Malls 

 Cinema theatres, public auditoriums and multiplexes 

 Residential apartments for sale to public 

 Showrooms for all types of merchandize except   
 computers and IT related hardware and software 

 Hospitals, nursing homes more than 10 beds 

 Schools, colleges, training institutes(except IT/ITES   
 training institutes) and hostels related to them 

 
The support services admissibility defined above will also be applicable 
to existing IT parks.   
 

v) Animation, Visual effects, Gaming and Comics(AVGC): 
 

 Animation is a way of making a film by using a series of drawings, 
computer graphics, or photographs of two and three dimensional objects 
(such as puppets, clay models or paper cutouts) that are slightly different 
from one another and that when viewed quickly one after another create 
the appearance of movement. Animation shall include 2D Animation, 3D 
Animation, claymation, paper animation, stop motion, shadow 
animation, hard surface animation etc,. 

Animations can be recorded on either analogue media, or on digital 
media.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Recording
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media


 

 Visual effects are the processes by which imagery is created and / or 
manipulated outside the context of a live action shot. Visual effects 
involve the integration of live-action footage and generated imagery to 
create environments which look realistic, but would be dangerous, 
expensive, impractical, or simply impossible to capture on film. Visual 
effects include computer generated imagery using the affordable and 
user friendly animation and compositing software. 
 
Visual Effects shall include Rotoscopy, Digital Cleanup, VFX paint, 
morphing, DMP - (Digital Matte Painting), Chroma key, Compositing, 
Tracking, pre-visualization, Prep-wire removal, beauty pass, face & body 
replacement, Modelling, shedders, texturing, lighting, animation, 
Rigging, Match move, FX(cloud, liquid, rain, water, dust, smoke, wind, 
fire, flame, blast, snow, ice, etc) Particle simulation, Simulation - (Fur, 
hair, Cloth, crowd, destruction, etc), Background & Set creation and 
extension, Digital environment creation, miniatures for VFX, Image 
processing, Digital Imaging (DI), Colour correction etc..  

 A game is an electronic game that involves human interaction with a 
user interface to generate visual feedback and immersive experience on 
a device which shall include 2D, 3D, video, hand held devices, mobile, 
virtual, console etc.  

 

 Comics is a visual medium used to express ideas via images, often 
combined with text, voice, sound or visual information. Comics shall 
include hand drawing, digital, 2D, 3D, motion graphics, motion comics.  

 
Stereo conversion is a specialised process in animation post 
production where the normal 2D or live action films are converted to 
stereoscopic form for an immersive experience. Stereo conversion shall 
include Rotoscopy, layer painting, depth grading, tracking, element 
compositing, finalling, edeging, particles etc.. 
 

Virtual reality, Augmented reality, Motion Capture, facial capture & 
Performance Capture, 3D printing, 3D mapping, Simulation, Digital streaming & 
Content dissemination, Rendering etc. shall be a part of AVGC. 

vi) Data Centre : 

 A Data Centre is a facility used to house computer systems and associated 
components, such as telecommunication and storage systems. It also includes power 
supplies, data communication connections, environmental controls (eg. air 
conditioning, fire suppression) and security devices. The value chain comprises of a 
mix of segments including real estate and construction, hardware equipment, utilities 
(power, water, cooling), networking and software and services. 

IT Units are defined to include IT hardware and telecom hardware 
manufacturing units, IT enabled Services (ITES), and software industries including 
services. AVGC units shall be classified as ITES. 
 

5.  Policy Initiatives 
 

 The strategic drivers for the IT & ITES Policy provide direction to the State’s 
commitment to create long term assets through an expanding talent pool, extensive IT 
infrastructure and a thriving culture of innovation and entrepreneurship. These drivers 
are to be implemented through following specific initiatives and incentives. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Live_action
http://en.wikipedia.org/wiki/Live-action
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_generated_imagery
http://en.wikipedia.org/wiki/Animation
http://en.wikipedia.org/wiki/Compositing
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_game
http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Video


 

 
A) Incentives & provisions for IT Parks / IT SEZs / AVGC Parks 

B) Incentives & provisions for IT / ITES Units 

C) Promotion of Audio-Visuals-Gaming and Comics (AVGC) 

D) Promotion of Business Process Outsourcing (BPO) ventures in rural 

and semi-urban areas 

E) Promotion of Data Centres 

F) IT Incubation Facility 

G) Promotion of green IT 

H) Initiatives related to Laws for ease of doing business 

I) Human Resource Development 

J) Administrative Measures. 

 

A.  Incentives & Provisions for IT Parks/ IT SEZs / AVGC Parks 
 
 IT Park has proved to be an effective tool to develop IT sector by providing 
adequate quality infrastructure to cluster of IT / ITES units. Government of 
Maharashtra encourages Public as well as Private IT Parks throughout the state. This 
policy will continue with following incentives & provisions. 
 

i) Additional FSI and space utilization of IT Parks 
 

 The availability of land is decreasing and the cost of land is constantly 
increasing which is leading to high cost of built up space. The high cost of space is 
proving to be a hindrance to the growth of IT Industry. To provide built up space at 
affordable rates to the entrepreneurs more additional FSI over the base FSI shall be 
admissible.   
 

a) Upto 100% additional FSI to all registered Public and Private IT/ITES 
Parks / AVGC Parks, IT SEZs or IT Parks in SEZs and to stand-alone 
IT/ITES units in public IT Park which have been approved by the 
Directorate of Industries, set up under present and previous IT / ITES 
policies, shall be made available with or without premium as follows:  

 

 With a premium of 10% of the prevailing ready reckoner rate for all 
areas in the State other than areas in Pune, Pimpri-Chinchwad, 
Greater Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivali, Mira-
Bhayandar, Ulhasnagar municipal corporations and Ambernath 
municipal council and in No Industry Districts and  Naxalism 
affected areas of the State (as defined in the Package Scheme of 
Incentives - 2013 of the State). 

 With a premium of 30% of the prevailing ready reckoner rate in Pune, 
Pimpri-Chinchwad, Greater Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Kalyan-
Dombivali, Mira-Bhayandar, Ulhasnagar municipal corporations and 
Ambernath municipal council areas. 

b) Above 100 % and upto 200% additional FSI to all registered Public 
and Private IT  Parks, AVGC Parks, IT SEZs or IT Parks in SEZs and to 
stand-alone units in public IT Park which have been approved by the 
Directorate of Industries, set up under present and previous IT / ITES 
policies, and which have an access road of minimum 18 metres width, 
shall be made available with or without premium as follows.  



 

 

 With a premium of 10% of the prevailing ready reckoner rate for all areas 
in the State other than areas in Pune, Pimpri-Chinchwad, Greater 
Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivali, Mira-Bhayandar, 
Ulhasnagar municipal corporations and Ambernath municipal council 
and in No Industry Districts and  Naxalism affected areas of the State 
(as defined in the Package Scheme of Incentives - 2013 of the State). 

 

 With a premium of 30% of the prevailing ready reckoner rate in Pune, 
Pimpri-Chinchwad, Greater Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Kalyan-
Dombivali, Mira-Bhayandar, Ulhasnagar municipal corporations and 
Ambernath municipal council areas. 

Note :- where  ever the basic FSI is more than 1.00 total admissible additional  
            FSI, shall not Exceed 3.00 after considering the 100 % or 200% 

additional FSI respectively. 
 
c) However, no premium shall be charged for grant of additional FSI as in 

paragraph 5 (A) (i) (a) & (b) for public - private IT Park in No Industry 
Districts and  Naxalism affected areas of the State (as defined in the 
Package Scheme of Incentives - 2013 of the State). 

d) Maximum 20% Builtup area (excluding parking area) will be permitted 
for support services in IT Parks and additional FSI shall be made 
available for support facilities in Public and Private IT Parks / AVGC 
Parks in Pune, Pimpri-Chinchwad, Greater Mumbai, Thane, Navi 
Mumbai, Kalyan-Dombivali, Mira-Bhayandar, Ulhasnagar municipal 
corporations and Ambernath municipal council as mentioned in 
paragraph 5(A) (i) (a) and (b) . 

e) Maximum 40% Builtup area (excluding parking area) will be permitted 
for support services in IT Parks and additional FSI shall be made 
available for support facilities for areas other than those in para 5(A) (i) 
(d). 

 
The above mentioned provisions in respect of additional FSI, premium and 

space utilization will also be applicable to existing IT parks.  
 

ii) Establishment of Integrated IT Township (IITT): 
 
 To meet the needs of the IT industry and the workforce there in to provide 

necessary amenities and accommodation in the vicinity of the IT units, 
promotion of Integrated IT Townships (IITT) is being introduced in this policy. 
(The criteria for setting up IITT are described in greater detail in Schedule-B of 
this policy). Considering the global trend, the IITTs shall be developed as ‘Smart 
Cities”. 

  
 The benefits / incentives admissible to  IT / ITES units therein shall be same as  

in para 5 (B). The rates of premium to be charged shall be same as in para 5(A) 
(i) (a), (b) and (c). However, for IITTs set up in Pune Metropolitan Region (PMR) 
and Mumbai Metropolitan Region (MMR) areas that are outside corporation 
limits of Pune, Pimpri-Chinchwad, Greater Mumbai, Thane, Navi Mumbai, 
Kalyan-Dombivali, Mira-Bhayandar, Ulhasnagar municipal corporations and 
Ambernath municipal council, the premium of 20% of the prevailing ready 
reckoner rate will be applicable. The IITT can be set up in any part of the State. 

 



 

 
iii)  Electricity Tariff:  
 

Power consumed will be charged at industrial rate for the common facilities in 
the IT Park (such as lobbies, central air conditioning, lifts, escalators, effluent 
treatment plant, wash rooms etc.) which are used by the units, excluding 
support service areas, after the registration is granted to the IT park by the 
Directorate of Industries and Development Commissioner of the SEZ for an IT 
SEZ. A separate meter will have to be provided by the developer to the 
individual IT / ITES units in the IT parks for leased or purchased premises. 

 
iv) Electricity Power/ Sub Station:  

 
Provision of electric power / substation at minimum 6 watt per sq. ft. of total 
BUA of IT Park will be essential. This provision will also be applicable to existing 
IT parks. 

 
v)  Incentives for Development of Infrastructure:  
          Creation of Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries : 
                   
           State Government  &  Planning Authorities shall create a seperate fund viz. 

“Critical Infrastructure  Fund  for IT/ITES Industries”  from the premium paid for 
availing additional FSI by the Developers of the Private IT Parks as envisaged 
in para 5 (A) (i) (ii)  of  this policy. And this  fund shall be  utilized only for 
Creation of Critical Infrastructure  for IT/ITES Industries. 
 
To supplement investments by the State Government and Urban Local Bodies, 
developers of private IT parks will be permitted to establish high quality road 
connectivity to the highways. Upon completion, such roads will be transferred 
by the developers to the urban local bodies or State PWD, Zilla Parishad or 
other agency to which the road belongs.  
 
The estimates for such roads shall be vetted by the concerned urban local 
bodies or State PWD, Zilla Parishad or other agency and the investments made 
by the developers would be Refunded  from the  available funds from  “Critical 
Infrastructure  Fund   for IT/ITES Industries” subject to a ceiling of premium paid 
for availing additional FSI.  

 
   A sub-committee under the Empowered Committee shall be formed 
comprising of, 
 

1 Principal Secretary (Industries), IE&LD Chairman 

2 Principal Secretary / Secretary - Urban 
Development Department (UD-1 & UD-2) 

Member 

3 Principal Secretary, Rural Deverlopment 
Department 

Member 

4 Secretary, PWD, Roads 
 

Member 

5 Commissioner / Chief Officer of concerned Urban 
Local Body 

Member 

6 Development Commissioner (Industries) Member 

7 Deputy Secretary (Industries) IE&LD Member Secretary 

 
  



 

The Committee shall take decisions in respect of such road projects for speedy 
clearance, execution and other related issues. 
  
 This provision will also be applicable to existing IT parks. 

 
vi) Penalty for use of built-up space for non-IT use in the IT Park:  
 

            The Directorate of Industries will develop a web portal on which the      
developer of every IT park will be bound to provide / update detailed information  
about names of the units in the park, utilization of built-up area and activities  
being carried out, manpower employed in the IT Park for IT / ITES and support  
services on   yearly basis.  

 
If a private IT park has availed additional FSI as per the provisions of IT/ITES 
policy and subsequently it is found that the built-up space in the park is being 
used for non-IT/ITES / commercial activities / any other activity not permitted 
as per the IT/ITES policy under which the said park was approved, a penal 
action as below will be taken; the payment will be made to the concerned 
planning authority and government in the ratio of 3:1. 

 
a) The misuse shall be ascertained by physical site verification of the said 

private IT park by a team of officers from the Directorate of Industries 
and the Planning Authority which has approved the building plans of 
the said private IT park.  

 
b) A per day penalty equal to 0.3% (a thirteeth of a percent) of the 

prevailing ready reckoner value of the built-up area that has been found 
to be used for non-IT/ITES activities. 

 
c) The penalty will be recovered from the date of issue of Occupancy 

Certificate till the day non-IT use continues. 
 

 After payment of the penalty to the concerned Planning Authority which had 
sanctioned the building plans of the concerened private IT park, the said private IT 
Park will restore the use of premises to the orginal purpose for which LOI / Registration 
was granted. If the private IT park fails to pay penalty and / or restore the use to its 
original intended use, the concerned Planning Authority will take suitable action under 
the MRTP Act against the erring private IT park under intimation to the Directorate of 
Industries. This provision will also be applicable to existing IT parks. 
 

B. Fiscal Incentives for IT / ITES Units 
 

All the fiscal incentives proposed in this policy will be provided through a 
provision under separate budgetary head ( non - plan) for this purpose.  

 
i) Stamp Duty Exemption: 

 
IT / ITES units, including IT Hardware and Telecom Hardware 

manufacturing units will be entitled to Stamp Duty exemption as follows: 
 

a) 100% Stamp Duty exemption for the following transactions to new 
IT/ITES units and expansions of the existing units in C, D, D+, No 
Industry district areas and Naxalism affected areas of the State: 
hypothecation, pawn, pledge, deposit of title deeds, conveyance, 
charge on mortgage property, lease, mortgage deed and security 
bond on mortgage deed. 



 

 
b) 100% Stamp Duty exemption for the following transactions to new 

IT/ITES units and expansions of the existing units public IT parks, IT 
Hardware and Telecom Hardware Manufacturing SEZs in A and B 
areas: hypothecation, pawn, pledge, deeds, conveyance and lease. 

 
c) 75% Stamp Duty exemption for the following transactions to new 

IT/ITES units and expansions of the existing units in public / private 
IT parks (including IT hardware and Telecom hardware 
manufacturing units), private IT parks in SEZs, IT SEZs, in A and B 
areas: hypothecation, pawn, pledge, deeds, conveyance, lease and 
public assignment lease. 

 
d) 100% Stamp Duty exemption for the following transactions to new 

IT/ITES units and expansions of the existing units in IT parks in SEZs, 
IT SEZs (including IT hardware and Telecom hardware 
manufacturing units), and STPI approved registered units in A and B 
areas: hypothecation, pawn, pledge, deeds, conveyance, lease and 
public assignment lease. 

 
e) 75 % Stamp Duty exemption to assignment leases of IT / ITES units 

under section 60 and leave and licenses of IT / ITES under section 
36 A of the Bombay Stamp Act 1958 (to be read with a, b and c 
above). 

 
g) 75% Stamp Duty exemption on merger, de-merger and 

reconstruction of registered IT / ITES units throughout the State. 
 

 For the units seeking stamp duty exemption under this policy, it will be essential 
to verify whether the unit under consideration has availed /not availed any stamp 
duty exemption, under any other Policies of Government of Maharashtra.  It will be 
compulsory to submit a NOC from the Competent Authority of Industries 
Department in this regard. 

 
ii) Electricity Duty: New IT / ITES units registered with the Directorate of 

Industries will be exempt from payment of Electricity Duty from the date of 
commencement of production / activity for a period of 10 years for units in 
private IT parks (including IT hardware and Telecom hardware manufacturing 
units), in A and B areas and for 15 years in other areas of the State classified 
as per the prevailing Package Scheme of Incentives at the time of 
commencement of production / activity of the unit.  

 
 The Electricity Duty would be exempt for IT parks developed by IT companies 

for their own use, ie, single unit parks for the period mentioned above except 
for the support services. The new IT / ITES units in IT SEZs, new IT / ITES units 
in IT parks in SEZs, and 100 % exporting IT/ITES under registration of STPI or 
other designated competent authority shall be exempted permanently from 
paying Electricity Duty. 

 
iii) Electricity Tariff: IT/ITES units registered with the Directorate of Industries will 

be supplied power at industrial rates applicable under Maharashtra Electricity 
Regulatory Commission’s (MERC's) tariff orders. 

 



 

iv) Power Tariff Subsidy: New IT/ITES units located in areas other than A and B 
areas classified as per the Package Scheme of Incentives, registered with the 
Directorate of Industries will be eligible to get power tariff subsidy for 3 years @ 
Rs. 1/- per unit consumed from the date of registration of the IT Park with the 
Directorate of Industries after commencement of IT/ITES activity or equal to the 
investment made in IT Hardware on the date of registration of the unit with the 
Directorate of Industries, whichever is lower. The units in IT SEZs and IT parks 
in SEZs in these areas shall also be entitled for this subsidy. 

 
v) Property Tax: Property tax shall be levied on IT / ITES units registered with the 

Directorate of Industries at par with residential rates as applicable in the 
relevant jurisdictions. Government will issue necessary advisory to the local 
bodies to give this benefit to the IT / ITES units. 

 
vi) Entry Tax: Registered IT / ITES units shall be exempt from octroi / Local Body 

Tax (LBT) / entry tax / escort tax or other cess or any tax levied in lieu of these 
for the import of capital goods and raw material for self consumption by the unit. 
Government will issue necessary advisory to the local bodies to give this benefit 
to the IT / ITES units. 

 
vii) Works Contract Tax: Works contract tax on annual maintenance agreements 

of IT / ITES units shall generally be charged at the minimum rates 
recommended by the relevant Empowered Committee, at the centre, barring 
certain exceptions. 

 
viii) Setting-up IT/ITES units in any zone: IT / ITES units (except IT hardware and 

Telecom Hardware Manufacturing Units) will be allowed to be set up in any 
zone (including residential and no-development zones, etc.). 

 
ix) VAT at floor rate: VAT on sale of IT products will be charged generally at the 

minimum floor rate recommended by the concerned Empowered Committee at 
the Centre, with some exceptions. 

 
x) Continuous Industry Status: The IT / ITES Industry services clients across 

the globe and in different time zones. This requires the Industry to work on 
24x7x365 mode. Increasingly the work done by IT / ITES industry is mission 
critical for global clients it serves and very tight deadlines are required to be 
adhered to. Considering this a continuous industry status shall be granted to 
the registered IT / ITES units. The IT / ITES Industry will be permitted to work 
24x7x365 days without any close down (except some exigencies arising 
wherein the State / Central Government thinks it fit to keep the the operation in 
suspension). 

 
 

C. Promotion of Animation, Visual Effects, Gaming and Comics 
(AVGC): 

 
1) The AVGC is a sunrise sector having vast potential for wealth creation and 

employment generation. It is a healthy medium of education and entertainment. 
As per the existing trend, India's AVGC market share is estimated to grow to $ 
1.5 billion, which is less than 2% of the global market. Maharashtra has always 
been a leading state in industrial growth. It has a rich and diverse heritage of 
art and culture and strong presence of Information Technology and 
Entertainment Industry which can help to make it an AVGC hub. 

 



 

2) So far, science and technical streams were preferred avenues for employment 
but AVGC will create better employment opportunities for the arts stream. Entry 
of artists into the AVGC industry is regardless of cultural and language 
backgrounds. Since there is a requirement of nearly 70% of creative and artistic 
employees in this industry, it will lead to economic up-liftment of large strata of 
economically backward sections of the society. 
 

3) The policy will address the gap in qualified trainers through a train-the-trainer 
program based on industry's needs. This policy focuses on bridging the 
demand-supply gap for people in this sector, attracting global companies in the 
field, capturing a larger share of outsourced international AVGC work, and 
facilitating a legal framework for Intellectual Property creation and protection. In 
addition, the policy envisages an environment that promotes growth of 
indigenous digital content, education and entertainment for masses, and the 
setting up of a Center of Excellence with state-of-the-art facilities. These efforts 
will act as a catalyst for the AVGC industry.  
 

4) AVGC is essentially an ITES activity and shall be eligible for the benefits 
admissible to ITES: 

 
i) Establishment of Private AVGC Park in Maharashtra:   
 

Key initiative for promotion of AVGC sector is through infrastructure 
development. The policy envisages promotion of private AVGC parks in 
the State. All the incentives admissible to the private IT parks shall be 
admissible to these private AVGC Parks. Also, the units setup in these 
parks will be eligible for all the incentives at par with those admissible to 
the IT / ITES units as envisaged in this policy. 

 
ii) Establishment of AVGC Centers :  
 

The Government will facilitate the establishment of common facilities etc. 
through the promotion of AVGC centers in the State.  An AVGC Centre 
would be an integrated facility including production facilities, AVGC 
studios and space for performing arts, exhibition galleries and workplace 
requirement for the artist. A Committee under the chairmanship of the 
Development Commissioner (Industries) for this will work out the 
infrastructural requirements, revenue and operating model (such as 
PPP), location, facilities etc. for the AVGC Centre in consultation with 
the industry. Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) / 
City and Industrial Development Corporation (CIDCO) will take initiative 
in this aspect. 

 
iii) Establishment of Fine Art School/ College i.e. Digital Art Centre : 
 
  Fine art schools across the state will be identified as digital art centre 

(DAC) to implement digital art & animation curriculum in collaboration 
with universities. DACs to be run on PPP model with 25% Govt. funding 
and private (promoter's) funding of 75% of total cost subject to a cap of 
Rs 10 crore from the State Government. 

 
 A pool of AVGC industry professionals will be developed through 

collaboration among universities, the industry and agencies such as 
Maharashtra State Skill Development Corporation. 

 



 

iv) Centre of Excellence:  
 

Centre of AVGC excellence would be set up on public private partnership 
(PPP) mode in Mumbai/Pune for which Govt. will provide financial 
assistance towards capital expenditure and purchase of equipment.   

 
 The centre of excellence will have 1) finishing academy–cum-incubation 

centre 2) Post-production & digital intermediary facility. MIDC will take 
an initiative in this aspect. 

 
v)  Venture Capital Fund: 
 

Animation, Visual Effects, Gaming & Comic industry is a capital intensive 
industry. The risk capital is based on blend of service segment and 
intellectual property creation. So, there is a need of venture capital fund 
to meet growing demands of domestic as well as international market.     

 
A venture capital fund for AVGC sector would be set up with a fund of 
Rs. 50 crores. This Rs. 50 Crores fund will be invested through other 
professionally managed funds for AVGC equity in companies/ studio’s 
as well as professional content development funds focused on AVGC 
original content creation in Maharashtra.  The Empowered Committee 
under the Chairmanship of the Chief Secretary will decide on the funding 
on case to case basis based on merit. 

 
vi)  Fiscal Incentives & Concessions for AVGC units:  
 

 AVGC units will have following concessions in addition to those in para 
5 A above;  

 
a)   Refund of certification charges:  
 

All AVGC EOUs will get refund of expenses incurred for 
compulsory marking like Conformity European (CE), China 
Compulsory Certificate (CCC) etc. to the extent of 50% expenses 
subject to maximum of Rs. 2 lacs per unit. 

 
b)  Capital Subsidy: 
 

 Investment promotion subsidy as per industrial policy of the 
State. 

 Anchor unit subsidy equal to 25% of the fixed capital 
investment for an AVGC unit with a minimum investment of Rs 
50 crores & creating a minimum employment for 100 people. 
The fixed capital investment shall include investment in land, 
building, machinery, equipments, electrification, pre-operative 
expenses capitalized. One Anchor Unit per district will be 
assisted. 
 

c)  Exemption from Payment of Entertainment Tax in the 
State for animation films: 

  
1) The animation films produced in Maharashtra and released 
in the cinema halls / multiplexes in the State will be exempted 
from payment of entertainment tax. 



 

2) The films fully converted in Maharashtra from 2D to 3D in 
stereoscopy and released in the cinema halls/ multiplexes in 
the state will be refunded 50 % of the entertainment tax paid 
or Rs. 2.5. crores whichever is lower. 

3) The live action films with its final edited length without the 
opening and end credits having a minimum of 50% duration 
of running length created with the help of animation or visual 
effects & all the said work of animation as well as visual effects 
if completed in Maharashtra and the film is released in the 
cinema halls multiplexes in the state will be refunded 50 % of 
the entertainment tax paid or Rs. 2.5. crores whichever is 
lower DI & colour correction will not be considered as a part 
of Visual effects or animation for this minimum of 50% 
duration of running length qualification criteria. 

d) Capital Subsidy for production of animation films:  
 
 The animation films produced in the State will be given a 

capital subsidy equal to 50 % of the cost of production of the 
film subject to a ceiling of Rs. 30 lakhs for creative art films, 
educational, scientific, mythological and children's films. 

 
e) Maharashtra Government will be a host state for the 

following annual events and will sponsor Rs.10 Lakhs for 
each event every year for the next 5 years and the events shall 
be exempted from paying the entertainment tax:  

[1] FICCI FRAMES  & Best Animated Frames Awards-   
     Mumbai,  
[2] NASSCOM - Game Developers Conference-Pune, 
[3] The Animation Society of India- Aniefest, Mumbai, 
[4] ASIFA- World Animation Day - 28th Oct every year –  

          all India &  
      [5] MCCIA- Digital Content conference, Pune. 
      [6] NILF – NASSCOM India’s Leadership Forum 
 

f)  Non – Fiscal Support: 
 

 State Government will encourage Joint Ventures between 
Indian & Foreign entities. 
 

 Support will be provided for international events related to 
AVGC in Maharashtra. 

 

 Intellectual Property (IP) will be protected through legal 
framework. 

 

D.  Promotion of Business Process Outsourcing (BPOs) in Rural 
and Semi-urban Areas 

 
This policy will leverage Information Technology as a tool for the socio-
economic development of the state and encourage existing BPO 
units/entrepreneurs to set up their branches/BPOs in rural / semi-urban areas.    



 

 
The subsidy would be provided only for business processing units that are 
located in rural / semi-urban areas (village panchayat, A,B and C class 
municipalities) and its details are as follows. 

 
i) Capital Subsidy: Capital subsidy of 20% would be provided on capital 

investments such as cost of hardware, equipment etc., subject to a 
maximum of Rs. 25.00 lakhs (Rupees twenty five lakhs only) to any Rural 
BPO unit that has been directly employing a minimum of 50(fifty) 
trained seats in the unit. This capital subsidy will be back ended in three 
equal instalments at the end of each year. The capital investment for the 
purpose of subsidy constitutes purchase of new hardware and 
equipment’s similar to plant and machinery in MSME sector. 

 
ii) Training Subsidy:  New BPOs require to invest in training in order to 

ensure that the employees do not lack in quality of work, timely execution 
and so on. More so, in a rural / semi-urban area, some financial 
assistance is required to support new BPOs in training employees. 

 
Training subsidy would be shared by the company and the Government.  
An amount of Rs. 1500/- per month per person for three months would 
be provided as training subsidy by the Government (as the normal period 
of skill building training for BPO is three months).  Thus, a unit engaging 
50 persons will benefit from Rs. 2.25 lakhs (Rupees Two lakhs and 
Twenty Five thousand only) as training subsidy for the period of three 
months. This subsidy also will be back ended, to be disbursed to the 
BPO unit after one year i.e. three months training + nine months of 
continuous employment. 
 

iii) Training content to be developed by recognized institutions:  
 Training contents for the above programs should be developed by 
 recognized institutes like Yashwantrao Chavan Academy for 
Development  Administration (YASHDA), Maharashtra Centre for 
Entrepreneurship  Development (MCED), Maharashtra Industrial and 
Technical  Consultancy Organisation (MITCON), NASSCOM and 
Media & Entertainment Skills Council (MESC), etc. 

iv) Transport Facility: The Government shall ensure that necessary 
 public transport is made available for the Rural - Semi-urban BPO 
 units. 

 
v) Exemption from Payments of Security Deposit / Earnest Money 
 Deposit: The Government shall provide exemption from payment of 
 SD/ EMD as available now to the SME Sector. 
 

E.  Promotion of Data Centres 
 
 Data Centres are premises offering committed uptime of over 99.95%  certified 
by independent agencies like Uptime Institute, EPI and other similar international 
independent agencies. Data centres are the basic infrastructure for the new digital 
economy. Reliable data center offering over 99.95% uptime are necessary for the 
growth of the digital world services. 
 



 

 Government of Maharshtra is keen to promote Data Centers with special focus 
on Mumbai. The vision is to position Mumbai as the Data Center Hub not only for India 
but also for Asia Pacific region. 
 
 Mumbai with its highly reliable power supply, large number of under-sea cables 
landing into Mumbai and availability of trained technical manpower is rightly poised to 
become APACs hub thus encouraging investment, both Indian and Foreign, which will 
global companies and service providers to bring their servers hosted outside India into 
Mumbai. 
 
 Data Centers of a certain minimum size are very efficient and Government 
wishes to encourage energy efficient and highly reliable Data Centres. So, Data 
Centres with minimum 10,000 sq ft white / raised space and 750 KVA power, within 2 
yrs of operation, and designed for Tier 2 and above level certification by an 
independent agency would be considered under this policy. 
 
 The Data Centres located anywhere in the State will be eligible for following 
incentives / previleges as specified in para 5 B (i), 5 B(ii), 5 B (iii), 5 B (v), 5 B (vi), 5 B 
(viii) - (only for import of specified goods) and 5 B (x). 
 
 The Data Centres will be covered under Essential Services and Maintenance 
Act (ESMA) as an essential service considering the nature and importance of 
operations involved which cannot be interrupted. 

 
F. Promotion of Entrepreneurship, Innovation and IT Incubation  
 Facility 
 

i) The Government will facilitate the establishment of a common platform 
for exchange and dissemination of knowledge resources between 
academic and research institutions and the IT industry and the setting 
up of incubation centers particularly for small enterprises.  A committee 
under the chairmanship of the Development Commissioner (Industries) 
will define a model and framework for setting up such a platform and for 
incubation centres across the state in Information Communication 
Technology (ICT) field such as embedded software, chip,telecom 
technology etc. 

 
ii) New IT Parks will be required to allocate at least 2% of the built-up area 

for providing incubation facilities for new units. This area would be 
treated as a part of the Park to be used for IT activities, and eligible for 
additional FSI benefits accordingly. 

 
iii)  Recruitment assistance of Rs. 2.5 lakh for 50 employing local students 

in Business Incubation Laboratory/R&D Centre/ IT/ITES operation within 
2 years. 

 
iv) A registered IT/ITES MSME unit will be eligible for reimbursement of 

50% exhibition participation fee (space cost/rent) for exhibitions 
approved or organized by NASSCOM & ITPO subject to a ceiling of Rs. 
3 lakhs per unit and limited to two such events during the lifetime of the 
unit/company. 
 

v) 50 % of the cost of filing patents will be reimbursed to micro, small and 
medium IT units. Subject to a maximum of Rs. 5 lakhs during the lifetime 
of the unit/company. 



 

 

G. Promotion of Green IT  
 

i)  Awards will be instituted for demonstrated, efficient natural resource 
management by IT units. 

 
ii)  The development of comprehensive e-waste collection and recycling 

systems and their use by the State as well as private agencies for the 
disposal of IT products, will be promoted. 

 

H.  Promotion of Brand Maharashtra 

 
i)  The Government will facilitate and support International and national - 

level professional conferences, exhibitions and other activities in 
Maharashtra related to IT Sector generally, and to AVGC in particular. 

 
ii)  50% of the expenditure incurred for certification of CMM Level 2 

upwards, IS0 27001 for security & COPC and eSCM certification, 
limited to a maximum of Rs. 5 lakh, will be reimbursed to micro and 
small scale IT units under Package Scheme of Incentives. 
 

iii)  50% of the expenditure incurred for the promotion of AVGC 
international and national - markets, conferences & events in the fiscal 
year will be reimbursed to the AVGC companies registered in 
Maharashtra on registration fee and travel costs limited to Rs. 3 lakhs 
per annumand a maximum of Rs 10 lakhs. 

 
iv)        The State’s Information Technology Day will continue to be celebrated 

on 20th August of every year, when awards will be presented to IT / 
ITES units for outstanding contribution and performance. 
 

I. Initiatives related to Laws for ease of doing business 
 

i) IT / ITES Units will continue to benefit from: 
 

a) Relaxation under the Shops and Establishment Act with regard to 
working hours, work shifts and employment of women. 

 
b) Exemption from maintaining physical records for attendance and 

salary. 
 
c)   Option for self-certification and filing of consolidated annual returns 

under 13 Acts administered by the Labour Department. 
 

ii) Provision for IT / ITES units to maintain employee-related records 
required under various labour laws in electronic form, and acceptance of 
returns in electronic form will be made in line with the progress of 
computerization in the Labour Department. 

 
iii) IT/ITES units not discharging process effluent and employing less than 

100 employees will be exempt from obtaining consent from MPCB. Such 
unit will be required to submit annual statement to MPCB on disposal of 
wastes including electronic wastes, used batteries, and used oil. The 
registration of such units by the Directorate of Industries Department will 



 

incorporate specific conditions for this purpose. These units will also 
have to be connected to local sewage network. 
 

 iv) Relaxations under the Contract Labour Act which have been approved 
for units in SEZs will be considered for all IT / ITES units outside also. 

 
v) IT / ITES units (other than IT hardware and Telecom hardware 

manufacturing units) will be treated as continuous process units for the 
purposes of power supply. 

 
vi) The Development Control Regulation (DCR) including of MIDC and other 

guidelines for establishment of IT parks including in MIDC area shall be 
in consonance with the IT / ITES policy. 

 

J. Human Resources Development 
 

i) Special emphasis has been given to the development of human 
resources for the IT industry, particularly in new area of high potential. 

 
ii) The Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE) and 

other agencies will institute training-based certification and placement 
programmes. They would collaborate with NASSCOM and other 
associations as well as the local IT / ITES industry to understand their 
human resource requirements. Based on these requirements, a merit 
based, defined certification and placement procedure shall be instituted 
so that appropriate manpower is created for the industry. This is 
particularly important for small IT / ITES units which are not in a position 
to impart the required training in-house 

   
iii) Based on an assessment of feasibility and other details by the task force 

constituted under the empowered committee, proposal will be prepared 
for the establishment of centre of excellence and research and 
development centres, finishing schools and other employment oriented 
centers. 

 

K. Administrative Measures 
 
 Applications for permission for Right of Way for laying of cables and for erection 

of towers and antennae would be approved within 30 working days provided 
the application is in the prescribed format and contains required documentation. 
 

6. Management Framework for Policy Implementation 

  An Empowered Committee will be constituted at the State level to monitor the 
implementation of this Policy, and develop procedures and modalities where 
required. The composition of the Empowered Committee will be as follows: 

 
i)     Chief Secretary - Chairperson 

ii) Principal Secretary (Finance) - Member 

iii) Principal Secretary (Industries) - Member 

iv) Principal Secretary  (Urban Development I)- Member 

v) Principal Secretary (Higher & Technical Education) – Member 



 

vi) Principal Secretary (Planning) – Member 

vii) Principal Secretary (Skill Development) - Member 

viii) Secretary (Information Technology) – Member 

ix) Secretary (Urban Development II)- Member 

x) Director, Software Technology Parks of India (STPI)- Member  

xi) Nominee of NASSCOM  - Member   

xii) Development Commissioner (Industries)- Member- Secretary 

xiii) Nominee of MCHI-CREDAI - Member 

 

 The Empowered Committee may invite any Department/Organisation / 
representative of Association or a person for its meeting as it may deem 
necessary. 

  
Charter of the Empowered Committee: 

 

i) The Empowered Committee will constitute a Task Force for coordinating 
and implementing the instruments in respect of the following key areas of 
the policy:- 

 
A) Incentives & provisions for IT Parks / IT SEZs / AVGC Parks 

B) Incentives & provisions for IT / ITES Units 

C) Promotion of Audio-Visuals-Gaming and Comics  

D) Promotion of Rural Business Process Outsourcing ventures  

E) Promotion of Data Centres 

F) IT Incubation Facility 

G) Promotion of green IT 

H) Initiatives related to Laws for ease of doing business 

I) Human Resource Development 

J) Administrative Measures 

 
 ii) Monitor and ensure timely release of relevant Orders/Government 

Resolutions / Government Notifications and amendments required. 
 
iii)   a) Approve the framework/modalities of implementation proposed by the  
       Task Force. 

   
b) Set timelines and targets for each initiative proposed by theTask 

              Force. 
 

c) Bring about inter-departmental co-ordination in respect of matters  
    related to this Policy. 

 
iv) Institute effective analysis and evaluation of IT Policy implementation on 

the basis of data on key indicators.   
 



 

v) Establish norms in consultation with Environment Department so as to 
facilitate Green IT Parks and the units in such park to obtain permissions 
relating to environment and other benefits.  

 
vi) Resolve implementation issues at all levels.  
 
vii) Review the list of ITES as well as support services / facilities permitted 

in IT Parks and approve the amendments as may be appropriate. 
 
viii)   Determine the premium and other terms and conditions for grant of 

additional FSI within the guidelines laid down in the Policy and harmonize 
the practices followed in this respect by local bodies and public bodies 
such as MIDC and special planning authorities. 

 
ix) Determine the premium and other terms and conditions for grant of exit 

to the private IT park / IT / ITES unit from the obligations of the incentives 
availed by it. 

 
x)      Review the best practices. 
 
xi) The Empowered Committee shall review the implementation and 

effectiveness of the policy every six months and corrective measures / 
changes / amendments if required shall be done. 

 

7.  Policy Applicability and Validity 
 

. The parks / units which have been sanctioned benefits / incentives under this 
policy, shall continue to enjoy the benefits for a period for which the benefits / 
incentives are sanctioned even if the policy period is over. The policy will be valid  for  
FIVE years.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schedule -A     PRIMARY PRODUCTS (IT Hardware) 

 

Sr.No. H.S.No. Description of products 

1 85.23 11) 
12) 

 
13) 
20) 
90) 

Magnetic tapes of a width not exceeding 4 m.m. 
Magnetic tapes of a width exceeding 4 m.m. but not exceeding 
6.5. m.m. 
Magnetic tapes of a width exceeding 6.5 m.m. 
Magnetic discs  
Other 

2 85.31  
10) 

 
 

21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
29) 
30) 
90) 

Electrical capacitors, fixed, variables or adjustable (Preset) 
Fixed capacitors designed for use on 50/60 Hz Circuits and 
having a reactive power h. capacity of not less than 0.5 kvar 
(Power capacitors) 
Tantalum fixed capacitors 
Aluminum electrolytic fixed capacitors 
Ceramic dielectric, single laxer fixed capacitors 
Ceramic dielectric, multilayer fixed capacitors 
Dielectric fixed capacitors of paper or plastic 
Other fixed capacitors 
Variable or adjustable (Pre-set) capacitors 
Other 

3 85.33  
 

10) 
21) 

 
30) 

 
39) 

 
40) 

 
90) 

Electrical resisters (including rheostats and potentiometer) other 
than leading resisters. 
Fixed carbon resisters, composition or film types 
Other fixed resisters for a power handling capacity not exceeding 
20 w. 
Wire wound variable resistors including rheostats and 
potentiometers for a power handling not exceeding 20 W. 
Wire wound variable resitors including rheostats and 
potentiometers for a power handling exceeding 20 w or more 
Other variable resistors, including rheostats and potentiometers 
Parts 

4 85.36 50) 
 

50) 
 
 

50) 
 

69) 
90) 

Electronic AC switches consisting of optically coupled input and 
output circuits.(AC Switches) 
Electronic switches including temperature protected electronic 
switches consisting of and a logic chip (Chip on Chip 
technology) for a voltage not exceeding 1000 volts 
Electromechanically snafaction switches for a current not 
exceeding 11 amps. 
Plugs and Sockets for co-axial cables and printed circuits. 
Connection and contact elements for Wires and Cables 
 
 
 

5 85.41  
 
 
 

10) 
22) 

 
29) 

 

Diodes, transistors and similar semiconductor devices, 
photosensitive semi-conductor, including photo voltaic cells 
whether or not assembled in modules or made up into panel light 
emitting diodes, mounted piezo electric crystals. 
Diodes, other than photosensitive or light emitting liodes. 
Transistors other than photosensitive transistors with a 
dissipation rule of less than 1 w. 
Transistors other than photosensitive transistors, with a 
dissipation rule of 1 w. or more. 



 

Sr.No. H.S.No. Description of products 

30) 
40) 

 
 

50) 
60) 
90 

Thysistorsdiacs and triacs other than photosensitive devices 
Photosensitive semiconductor devices, including photo voltaic 
cells whether or not as modules or made up into panels, light 
emitting diodes. 
Other semi conductor devices 
Pountagedpiezo-electric crystals. 
Parts 

6 85.42 12) 
 

13) 
14) 
19) 

 
 

31) 
40) 
41) 
90) 

Electronic integrated circuits and micro assembles. Cards 
incorporating an electronic integrated circuit (Smart Cards) 
Metal oxide semiconductors (Mos Technology) 
Circuits obtained by bipolar technology. 
Other monholithic integrated circuits, including circuits obtained 
by a combination and Mos Technology (Bionos technology) 
Other monolithic integrated circuits 
Hybrid integrated circuits 
Electronic Micro assemblies 
Parts 

7 85.44 41) Other electric conductors for a voltage not exceeding 80 V, fitted 
with connectors of for telecommunication 

  49) Other electric conductors for a voltage not exceeding 80 V, fitted 
with connectors of for telecommunication 

  50) Other electric conductors for a voltage exceeding 80 V but not 
exceeding 1000 V, fitted with connectors of a kind used for 
telecommunication 

  70) Optical fiber cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schedule I (A) 
PRIORITY INTERMEDIATE PRODUCTS  
1. Input – Output Units including  All computer peripherals: HSN 8471.60  
2. Computer Keyboard: HSN 8471.60.10 
3. Computer Monitors: HSN 8471.60.19.20 HSN: 8471.90.07 
4. Populated PCB’SSI (All Categories): HSN 8473.10 HSN 8473.30 HSN 8473.40 HSN 8473.90 

HSN 8473.90 HSN 8473.90 HSN 8473.90 HSN 8473.90 
5. Smart Cards & Accessories: HSN 8542.12 
6. UPS for Data Processing HSN 8504.40 Equipment: HSN 8543.80 HSN 8471.05 
7. Set-up box with communication function and accessories: HSN 8517.80 
8. Internet – Box with user interface and network interface: HSN 8517.80 
9. Modems and ISIN Terminals: HSN 8517.50 
10. Router & Technical Services: HSN 8517.50 
11. VSAT Terminals: HSN 8525.20 
12. Radio Communication 
13. Equipment: HSN 8525.20 
14. Electronic Private Automatic Branch Exchange. (EPABX) 
15. Digital Image Recorders (HSN No. 9010). 
16. Adapters, Jacks & Plugs, Relays, Switches, Terminals & terminal blocks, Sockets, Heat Sinks, 

Bases and Folders useful for electronics equipments only (HSN No. 8335). 
17. Video Conferencing Equipments. 
18. Mobile Handsets (GPRS & CDMA) (HSN No. 8413). 
19. 84.69 Word Processing Machines & Electronic Typewriters. 
20. 84.70 Electronics Calculators. 
21. 84.71 Computer Systems & Peripherals, Electronic Diaries. 
22. 84.73 Parts & Accessories of HSN 84.69, 84.70 & 84.71 for items listed above. 
23. 85.01 DC Micro Motors / Stepper motors of an output not exceeding 37.5 Watts. 
24. 85.03 Parts of HSN 85.01 for items listed above. 
25. 85.04 Uninterrupted Power Supplies (UPS) and their parts. 
26. 85.05 Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets (Ferrites). 
27. 85.17 Electrical apparatus for the Telephony or line telegraphy, including linetelephone sets 

with cordless handsets and telecommunication apparatus for carries-current line systems or 
for digital line systems; videophones. 

28. 85.18 Microphones, Multimedia Speakers, Headphones, Earphones & Combined 
Microphones / Speaker Sets & their parts. 

29. 85.20 Telephone Answering Machines. 
30. 85.22 Parts of Telephone Answering Machines. 
31. 85.23 Prepared unrecorded Media for Sound Recording or Similar Recording of other 

phenomena. 
32. 85.24 IT Software on any Media. 
33. 85.25 Transmission apparatus other than apparatus for radio broadcasting or TV 

broadcasting, transmission apparatus incorporating reception apparatus, digital still image 
video cameras. 

34. 85.27 Radio communication receivers, Radio pagers. 
35. 85.29 (i) Aerials, Antennas and theirs parts. 

(ii) Parts of Items at 85.25 and 85.27 listed above. 
36.  85.31 LCD Panels, LED Panels & Parts thereof.  
38. 85.32 Electrical Capacitors, Fixed, Variable or adjustable (Pre-set) and parts thereof. 
39. 85.34 Printed Circuits. 
40. 85.36 Switches, Connectors & Relays for upto 5 Amps at voltage not exceeding 250 Volts, 

Electronics Fuses. 
40. 85.40 Data / Graphic Display Tubes, other than TV pictures tubes and parts thereof. 
41 85.43 Signal Generators and parts thereof. 
42. 90.01 Optical Fiber and Optical Fiber Bundles and Cables. 
43. 90.13 Liquid Crystal Devices, Flat Panel display devices and parts thereof. 
44. 90.30 Cathode ray oscilloscopes, Spectrum Anlysers, Cross-talk meters, Gain measuring 

instruments, distortion factor meters, Psophometers, Network & Logic analyser and Signal 
analyzer 

 



 

Schedule - B 

* Policy for Development of “Integrated IT Township" 
(i) Applicant Application for developing Integrated IT Township  can 

be made by the concerned Land Owners or by their 

appointed Developer or a Joint Venture Company 

formed by the Land Owners with any Developer.  

(ii) Area  

Requirement 

 

To be eligible for being declared as “Integrated IT 

Township”, the area to be developed shall have 

minimum 18 meters wide access road. The area to be 

notified as “Integrated IT Township”, shall be free, 

contiguous and not be less than 10 hectares (25 acres). 

(iii)  

 

Manner of  

Notification 

On private lands and lands acquired by the MIDC under 

MID Act 1961, Integrated IT Township shall be notified 

by the MIDC after receiving a proposal from the 

applicant. Notwithstanding anything contained in the 

Development Plan or the Regional plan, upon such 

notification, such area shall be developed as per the 

DCRs framed by the MIDC for this purpose. For this 

purpose, procedure under Section 20 read with section 

18 of the Maharashtra Regional and Town Planning 

Act, 1966 shall not be necessary. 

(iv)  

 

Permissible  

land-uses 

 

Minimum 60% of the total area notified as “Integrated 

IT Township” shall be used for IT / ITES activities and 

upto remaining 40% area for the development of 

support services, service apartments on leave and 

license basis and commercial activities including malls, 

cinema threaters, public auditorium and multiplexes, 

showrooms for all types of merchandise, hospitals, 

nursing homes, schools and colleges, training institutes 

and hostels related to them, hotels. The development 

of entire township, ie, 60% area for IT/ITES and 40% 

other area can take place simultaneously but the 

developer will have to ensure that sale/lease of both 

areas ( and only lease of  service apartments) is 

proportionate. To ensure this occupation certificate for 

commercial, residential and support services shall be 

given only after the development of infrastructure 



 

facilities on the area earmarked for IT / ITES activities 

and occupation certificate is granted by the concerned 

planning authority and after 1/3 rd area kept for IT / 

ITES activity is occupied.  

(v)  

 

F.S.I. for  

Integrated  

IT Township 

The maximum permissible FSI on the gross area of the 

notified Integrated IT Township shall vary as follows: 

For IITT located in Pune, Pimpri-Chinchwad, Greater 

Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivali, 

Mira-Bhayandar, Ulhasnagar municipal corporations 

and Ambernath municipal council limits the permissible 

FSI shall be 2.5. For rest of the areas in the State, the 

permissible FSI shall be 2.00. The premium chargeable 

shall be as in para  5 A (ii) of the policy. 

Floating of FSI shall not be permissible from the area 

of IT / IT use to the area of Support Activities or vice 

versa, but floating of FSI shall be permitted within the 

respective areas of IT / ITES and Support Activities 

separately. 

(vi)  

 

Planning  

Authority: 

i) The MIDC shall be declared as the Special Planning  

Authority under section 40 (1) (b) of the MRTP, Act 

1966 for the Integrated IT Township on private lands 

and under section 40 (1) (a) on the lands acquired by 

the MIDC under MID Act 1961  

ii) The CIDCO shall be declared as the Special 

Planning Authority under section 40 (1)(b) of the 

MRTP, Act 1966 for the Integrated IT Township on 

lands acquired by the CIDCO under Land Acquisition 

Act, 1894. 

(vii) DCR Prevailing Development Control Regulations of 

MIDC/CIDCO shall be applicable mutatis mutandis to 

the areas for which MIDC/CIDCO are declared as 

special planning authority, excepting those expressly 

provided in the Special Development Control 

Regulations framed for the Integrated IT Township. 

(viii)  

 

Final approval/  

Approval of  

Master Plan 

Planning proposal of the entire Integrated IT Township, 

shall  be approved by the Director of Town Planning, 

Maharashtra State, Pune u/s 115, after following the 



 

 procedure as per the section 40 (3) & 115 of MRTP Act, 

1966. 

(ix)  

 

Approval of  

Building Plans 

The Special Planning Authority shall approve the 

detailed building plans. 

(x) Appeal Anyone aggrieved by an order passed by the Special 

Planning Authority may within forty days of the date of 

communication of the order, prefer an appeal to the 

Government in the Urban Development Department. 

(xi) Special  

Concessions: 

Non-agriculture permission- will be automatic and no 

separate NA permission shall be required following 

notification of any area as Integrated IT Township. 

(xii) Implementation  

and  

Completion: 

Development of any notified Integrated IT Township 

shall be completed within 5 years from the date of final 

sanction to the layout plan of the Area. 

(xiii) Infrastructure  

Facilities 

 

All the onsite infrastructure in the Integrated IT 

Township and access road if it does not exist, shall be 

provided and maintained by the Developer. However, it 

would be obligatory on the part of the Developer to 

provide all basic infrastructure on at least 75% area 

under the Integrated IT Township within 3 years from 

the date of sanction of development proposals by the 

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune; 

otherwise the declaration made by MIDC as Integrated 

IT Township shall lapse. 

(xiv) Interpretation: If any question or dispute arises with regard to 

interpretation of the regulations regarding Integrated IT 

Township the matter shall be referred to the State 

Government. 

 

 

 



शासन ननर्णय क्रमााक  आयटीपी-2013/(प्र.क्र.265)/उद्योग-2, निनाक  25 ऑगस्ट, 2015 सोबतचे 
नििरर्पत्र 

 

पनरनशष्ट -2 
 

अ.क्र. सोबतच्या शासन ननर्णयातील 
पनरच्छेि क्रमााक  

 ायणिाही निषय  ायणिाही अपेनित सकबकनित 
निभागाच ेनाि  

1 3.3.3 (अ) (i), 3.3.3 (ब), 
3.3.3 ( ), 3.3.3 (ख), 3.3.3 
(ग) (i), (ii), (iii), (iv) 

ए.व्ही. जी.सी. सकिभातील आर्थि  
सिलत  

उद्योग निभाग  

4.1 (ii), (iii), (iv), (v)   ायणपध्िती 
12. आर्थि  सिलतीच्या सकिभात पात्रता, 

नन ष, ननिी िाटपाची  ायणपध्िती , 
माागणिशण  तत्िे ननगणनमात  ररे्. 

2 3.2 (ब) (iv) नक्रटी ल पायाभतू सुनििा ननिीच्या 
सकननयकत्रर्ासाठी नेमालेल्या 
शक्तीप्रिान सनमातीचा  ायण ाळ 
नननित  ररे्.  

 

उद्योग निभाग ि नगर 
नि ास निभाग     (ननि-2)  
 

 3.4 (अ), (ब) ग्रामाीर् आनर् ननमाशहरी भागात 
नबझनेस प्रोसेस आऊट सोनसिंगचे 
(बीपीओज) उपक्रमाा सकिभात 
अनिसूचना ननगणनमात  ररे्  

(पृ.क्र.’क्ष      
3 3.1.2 ते 3.1.7 

 
नि ास ननयकत्रर् ननयमाािलीत 
सुिारर्ा  ररे्. 

नगर नि ास निभाग (ननि-1)  
  

4.1(ii) इनक्युबेशन सुनििा िेण्यासाठी िेत्र 
िाटप  ररे्.  

4.2(1) नि ास ननयकत्रर् ननयमाािलीत 
सुिारर्ा  ररे्. 

5.  ए ात्त्मा  माानहती तकत्रज्ञान नगराकची 
उभारर्ी  ररे्.  

6. माानहती तकत्रज्ञान / माानहती तकत्रज्ञान 
सेिा घट ाकच्या नि ासाला चालना 
िेण्यासाठी पायाभतू सुनििा ननमाार् 
 ररे्. 

7. माानहती तकत्रज्ञान उद्यानातील बाकिीि 
जागेचा िापर नबगर माानहती तकत्रज्ञान 
/ माानहती तकत्रज्ञान सहाय्यभतू 
सेिाक नरता  रीत असल्यामुाळे 
 राियाची िकडात्मा   ायणिाही 
 ररे्.  



4 3.2(अ) (1) मुाद्ाक  शुल् ात सूट िेरे्.  
 

माहसूल ि िन निभाग (माित 
ि पुनिणसन)  

3.3.3 (ग) (i), (ii), (iii), (iv)   रमार्ू   र भरण्यापासून सूट 
िेरे्.  

माहसूल ि िन निभाग 
(माहसूल)  

3.4 (ब)  ग्रामाीर् आनर् ननमाशहरी भागात 
नबझनेस प्रोसेस आऊट सोनसिंगचे 
(बीपीओज) उपक्रमाा सकिभात 
अनिसूचना ननगणनमात  ररे्. 
 

5 3.2(अ) (2)  निद्यतु शुल्  भरण्यापासून सूट िेरे्.  ऊजा निभाग  
3.2 (अ) (3) 
 

औद्योनग  िराने िीज पुरिठा 
 ररे्.   

3.2(अ) (4)  िीज िर अनुिान नमाळरे्. 
3.2(ब) (i)  3.2 (ब) (ii) माानहती तकत्रज्ञान उद्योज  / 

नि ास ाक नरता प्रोत्साहने िेरे्. 
3.4 (अ), (ब) ग्रामाीर् आनर् ननमाशहरी भागात 

नबझनेस प्रोसेस आऊट सोनसिंगचे 
(बीपीओज) उपक्रमाा सकिभात 
अनिसूचना ननगणनमात  ररे्. 

6 3.2(अ) (8) मूाल्यिर्थित  र आ ाररे्. 
 

नित्त निभाग  

6. माानहती तकत्रज्ञान ि माानहती तकत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेिा उद्योगाक नरता 
नक्रटी ल पायाभतू सुनििा ननिी 
म्हर्नू स्ितकत्र ननिीची उभारर्ी 
 ररे्.  

7 3.2(ब) (iii) पायाभतू सुनििाकसाठी नि ास ाकनी 
 ेलेल्या गुकतिर्ू ीचा परतािा िेरे्. 

नि ास आयुक्त(उद्योग) 

3.4 (अ), (ब) ग्रामाीर् आनर् ननमाशहरी भागात 
नबझनेस प्रोसेस आऊट सोनसिंगचे 
(बीपीओज) उपक्रमाा सकिभात 
 ायणप्रर्ाली ि माागणिशण  तत्ि े
नननित  ररे्. 

4.3 माहाराष्र बँ्रन्ड नि नसत  ररे्. 
 

7. माानहती तकत्रज्ञान उद्यानातील बाकिीि 
जागेचा िापर नबगर माानहती तकत्रज्ञान 
/ माानहती तकत्रज्ञान सहाय्यभतू 
सेिाक नरता  रीत असल्यामुाळे 
 राियाची िकडात्मा   ायणिाही 
 ररे्.   



8 3.3 (अ) (ii) ए.व्ही.जी.सी सेंटर ऑफ एक्सलेंन्स 
ची स्िापना  ररे् . 
 

 ौशल्य नि ास निभाग  

9 4.2 (2) माानहती तकत्रज्ञान /माानहती तकत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेिा उद्योगाकना अनिरत 
उद्योग घट ाचा िजा िेरे्. 

 ामागार निभाग  

  (9.2) माानहती तकत्रज्ञान /माानहती तकत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेिा घट ाकना निनिि 
 ामागार  ायद्याखाली फायिे 
नमाळरे्.   

9.4  क त्राटी  ामागार अनिननयमाातील 
नशिीलता माानहती तकत्रज्ञान / माानहती 
तकत्रज्ञान सहाय्यभतू घट ाकना लागू 
 ररे्. 

10 9.3 माानहती तकत्रज्ञान /माानहती तकत्रज्ञान 
सहाय्यभतू सेिा घट ाकना माहाराष्र 
ननयकत्रर् माकडळा डून सकमातीपत्र 
घेण्यापासून सूट िेरे्. 
 

पयािरर् निभाग 

11 10.2 मानुष्यबळाचा नि ास  ररे्. 
  

उच्च ि तकत्र नशिर्  
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