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उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना 
 

• हे एप्रिल 2020 मधे्य मोठ्या इलेक्ट्र ॉप्रिक्स 

उत्पादि के्षत्रासाठी लााँच करण्यात आले होते, परंतु 

िंतर 2020 च्या अखेरीस इतर 10 के्षत्रांसाठी सादर 

केले गेले. ही योजिा भारताच्या आत्मप्रिभभर भारत 

मोप्रहमेच्या अिुषंगािे सुरू करण्यात आली आहे. 

• मोबाइल फोि, ट्र ान्झिस्टर, डायोड इत्यादी 

इलेक्ट्र ॉप्रिक घट्कांचे उत्पादि करणार् या 

इलेक्ट्र ॉप्रिक कंपन्ांिा 4-6% िोत्साहि देण्यासाठी 

IT मंत्रालयािे इलेक्ट्र ॉप्रिक्सवरील राष्ट्र ीय धोरणाचा 

एक भाग म्हणूि हे सादर केले होते. 

• या योजिेचा मुख्य उदे्दश प्रवदेशी 

गंुतवणूकदारांिा त्यांचे उत्पादि युप्रिट् भारतात 

स्थापि करण्यासाठी आमंप्रत्रत करणे आप्रण 

स्थाप्रिक उत्पादकांिा त्यांच्या युप्रिट््सचा प्रवस्तार 

करण्यासाठी आप्रण रोजगार प्रिप्रमभतीसाठी िोत्साहि 

देणे हा होता. 

• पीएलआय योजिेिे एप्रिल २०२० मधे्य 

लाजभ से्कल इलेक्ट्र ॉप्रिक्स मॅनु्फॅक्चररंग हे पप्रहले 

के्षत्र लक्ष्य केले होते आप्रण वषाभच्या अखेरीस (िोव्हेंबर २०२०) अन्न िप्रिया, दूरसंचार, इलेक्ट्र ॉप्रिक्स, कापड, प्रवशेष 

स्टील, ऑट्ोमोबाईल्स आप्रण ऑट्ो यासह आणखी १० के्षते्र घट्क, सौर फोट्ोव्होल्टे्इक मॉडू्यल्स आप्रण एअर 

कंप्रडशिसभ आप्रण एलईडी सारख्या पांढयाभ वसंू्तचा देखील PLI योजिेअंतगभत प्रवस्तार करण्यात आला. 

• जोपयंत पात्रतेचा संबंध आहे, सवभ इलेक्ट्र ॉप्रिक उत्पादि कंपन्ा ज्या एकतर भारतीय आहेत प्रकंवा भारतात 

िोदंणीकृत युप्रिट् आहेत त्या योजिेसाठी अजभ करण्यास पात्र असतील. 

• कें द्रीय अथभसंकल्प 2021 मधे्य, अथभमंत्री प्रिमभला सीतारामि यांिी पीएलआय योजिेंतगभत पाच वषांच्या 

कालावधीसाठी आणखी तेरा के्षत्रांचा समावेश करण्याचा उल्लेख केला आप्रण आप्रथभक वषभ 2022 पासूि या 

योजिेसाठी 1.97 लाख कोट्ी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

उत्पादन ल ंक्ड प्रोत्साहन योजनेचा लिस्तार 

• 11 िोव्हेंबर 2020 रोजी पंतिधाि िरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंप्रत्रमंडळािे 10 िमुख के्षत्रांसाठी PLI 

योजिा सुरू करण्यास मान्ता प्रदली जी भारताची उत्पादि क्षमता वाढवू शकतात आप्रण प्रियाभत सुधारू शकतात. 

खालील 10 िवीि के्षते्र प्रदली आहेत ज्यात मंजूर आप्रथभक पररव्ययासह योजिेचा प्रवस्तार केला गेला आहे: 
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के्षते्र अंम बजािणी मंत्रा य/लिभाग 
पाच िर्ाांच्या का ािधीत मंजूर 

आलथिक पररव्यय (कोटीमंधे्य) 

अॅडव्हान्स केप्रमस्टर ी सेल (ACC) बॅट्री 
NITI आयोग आप्रण अवजड उद्योग 

प्रवभाग 
18100 

इलेक्ट्र ॉप्रिक/तंत्रज्ञाि उत्पादिे 
इलेक्ट्र ॉप्रिक्स आप्रण माप्रहती तंत्रज्ञाि 

मंत्रालय 
5000 

ऑट्ोमोबाईल्स आप्रण ऑट्ो घट्क अवजड उद्योग प्रवभाग 57042 

फामाभसु्यप्रट्कल्स औषधे फामाभसु्यप्रट्कल्स प्रवभाग 15000 

दूरसंचार आप्रण िेट्वप्रकंग उत्पादिे दूरसंचार प्रवभाग 12195 

कापड उत्पादिे: MMF प्रवभाग आप्रण 

तांप्रत्रक वसे्त्र 
वस्त्र मंत्रालय 10683 

अन्न उत्पादिे अन्न िप्रिया उद्योग मंत्रालय 10900 

उच्च-कायभक्षमता सोलर पीव्ही 

मॉडू्यल्स 
िवीि आप्रण िवीकरणीय ऊजाभ मंत्रालय 4500 

पांढर् या वसू्त (एसी आप्रण एलईडी) 
उद्योग आप्रण अंतगभत व्यापार िोत्साहि 

प्रवभाग 
6238 

प्रवशेष स्टील पोलाद मंत्रालय 6322 

 

उत्पादन ललंक्ड इन्सेंलटव्ह योजना ज्या दहा के्षत्रांसाठी लिस्ताररत करण्यात आली होती त्या आधारािर, सरकार 

खालील उलिषे्ट साध्य करण्याचे उलिष्ट ठेिते: 

• भारताला जागप्रतक पुरवठा साखळीचा अप्रवभाज्य भाग बिवणे आप्रण प्रियाभत वाढवणे हे सरकारचे उप्रद्दष्ट् आहे 

• भारताची 2025 पयंत USD 1 प्रट्र प्रलयिची प्रडप्रजट्ल अथभव्यवस्था अपेप्रक्षत आहे कारण त्याच्या स्माट्भ प्रसट्ी आप्रण 

प्रडप्रजट्ल इंप्रडया सारख्या िकल्पांतगभत इलेक्ट्र ॉप्रिक्सची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. 

• PLI योजिा भारतीय ऑट्ोमोप्रट्व्ह उद्योगाला अप्रधक स्पधाभत्मक बिवेल आप्रण भारतीय ऑट्ोमोप्रट्व्ह के्षत्राचे 

जागप्रतकीकरण वाढवेल. 
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• भारतीय वस्त्रोद्योग हा जगातील सवाभत मोठा उद्योग आहे आप्रण या योजिेमुळे देशांतगभत उत्पादि, प्रवशेषत: 

मािवप्रिप्रमभत फायबर (MMF) प्रवभाग आप्रण तांप्रत्रक वस्त्रोद्योगांिा चालिा देण्यासाठी या के्षत्रात मोठी गंुतवणूक 

आकप्रषभत करेल. 

• भारत, जगातील दुसर्या िमांकाचा पोलाद उत्पादक देश असल्यािे, PLI योजिेंतगभत ते सादर केल्यािे देशाला 

फायदा होईल कारण ते प्रियाभतीच्या संधी वाढवू शकतात. 

• त्याचिमाणे, दूरसंचार, सौर पॅिेल, फामाभसु्यप्रट्कल्स, व्हाईट् गुड्स आप्रण इतर सवभ के्षते्र देशाच्या आप्रथभक वाढीस 

हातभार लावू शकतात आप्रण भारताला जागप्रतक स्तरावर उत्पादि कें द्र बिवू शकतात. 

• ही योजिा भारतामधे्य उत्पाप्रदत केलेल्या आप्रण लक्ष्य प्रवभागांतगभत समाप्रवष्ट् असलेल्या वसंू्तच्या वाढीव प्रविीवर 

(आधारभूत वषांहूि अप्रधक) 4% ते 6% िोत्साहि देईल, पात्र कंपन्ांिा, आधारभूत वषाभिंतरच्या पाच (5) वषांच्या 

कालावधीसाठी. 

 

मोठ्या इ ेक्ट्र ॉलनक्स उत्पादनासाठी उत्पादन ल ंक्ड प्रोत्साहन योजना  

 

• PLI योजिेचा पप्रहला ट्प्पा मोठ्या िमाणावर इलेक्ट्र ॉप्रिक्स 

उत्पादि के्षत्राला समप्रपभत करण्यात आला होता आप्रण या 

योजिेमधे्य भारतात मोबाईल फोिचे उत्पादि वाढवण्यासह 

त्यांचे असेंब्ली, टे्न्सं्टग, माप्रकंग आप्रण पॅकेप्रजंग (ATMP) 

युप्रिट््सची स्थापिा करण्याचा िस्ताव होता. 

• योजिेसाठी िस्ताप्रवत एकूण खचभ INR 40,995 कोट्ी होता 

• काही जागप्रतक गंुतवणूकदारांिा आप्रण िामुख्यािे 

भारतातील देशांतगभत उत्पादकांिा फायदा व्हावा यासाठी 

त्याची स्थापिा करण्यात आली होती 

• रोजगार प्रिप्रमभतीच्या उच्च क्षमतेसह, ही योजिा 

इलेक्ट्र ॉप्रिक उत्पादि के्षत्रात 5 वषांत 2 लाखांहूि अप्रधक 

कमभचार् यांिा मदत करू शकते. 

• आजपयंत, इलेक्ट्र ॉप्रिक्सच्या बाबतीत, वसंू्तचे असेंबप्रलंग 

भारतात केले जात होते, तर उत्पादि बाहेर केले जात होते. 

पीएलआय योजिा आप्रण मेक इि इंप्रडया मोप्रहमेद्वारे, 

इलेक्ट्र ॉप्रिक्सची जाप्रहरात घरगुती उद्योगांमधे्यच केली जाऊ 

शकते. 

• देशातील मोबाइल फोिचे उत्पादि 2014-15 मधे्य सुमारे 18,900 कोट्ी रुपयांवरूि 2018-19 मधे्य INR 1,70,000 

कोट्ी इतके लक्षणीय वाढले आहे आप्रण देशांतगभत मागणी जवळजवळ पूणभतः  देशांतगभत उत्पादिातूि पूणभ केली जात 

आहे. PLI सह, हे आणखी वाढवता येऊ शकते. 
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फामािसु्यलटकल्ससाठी उत्पादन ल ंक्ड प्रोत्साहन योजना 

 

• फामाभसु्यप्रट्कल्ससाठी PLI योजिा आप्रथभक वषभ 2020-21 ते 2028-29 या पाच वषांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात 

आली. 2022-23 ते 2027-28 या सहा वषांत एकूण 2,94,000 कोट्ी रुपयांची वाढीव प्रविी आप्रण 1,96,000 कोट्ी 

रुपयांची एकूण वाढीव प्रियाभतीचा अंदाज आहे. 

• या योजिेमुळे कुशल आप्रण अकुशल दोन्ही कमभचार् यांसाठी रोजगार प्रिप्रमभती अपेप्रक्षत आहे, या के्षत्रातील वाढीमुळे 

20,000 ित्यक्ष आप्रण 80,000 अित्यक्ष िोकर्यांचा अंदाज आहे. 

• योजिेचा कालावधी आप्रथभक वषभ 2020-21 ते आप्रथभक वषभ 2028-29 पयंत असेल. यामधे्य अजांच्या िप्रियेचा 

कालावधी (आप्रथभक वषभ 2020-21), एक वषाभचा पयाभयी गभभधारणा कालावधी (आप्रथभक वषभ 2021-22), 6 वषांसाठी 

िोत्साहि आप्रण आप्रथभक वषभ 2027-28 च्या प्रविीसाठी िोत्साहि प्रवतरणासाठी आप्रथभक वषभ 2028-29 यांचा समावेश 

असेल.  

प्रॉडक्शन ल ंक्ड इने्सन्टिव्ह (पीए आय) योजनेचा एकूण खचि लकती आहे? 

1. 1.36 लाख कोट्ी 

2. 1.46 लाख कोट्ी 

3. 1.56 लाख कोट्ी 

4. 1.66 लाख कोट्ी 

Ans: 2 

Solution:  

देशांतगभत उत्पादि आप्रण प्रियाभतीला चालिा देण्यासाठी `1.46 लाख कोट्ी रुपये खचभ असलेली िॉडक्शि प्रलंक्ड इने्सन्िव्ह 

योजिा (पीएलआय) सुरू केली गेली आहे. या योजिेचे उप्रद्दष्ट् घरगुती युप्रिट््समधे्य उत्पाप्रदत उत्पादिांच्या वाढीव प्रविीसाठी 

कंपन्ांिा िोत्साहि देणे. 
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