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१. प्रस्तावना 

शाश्वत विकासाची विविध उविष्ट ेसाध्य करण्यास इलेवरिक िाहनाांचा (EVs) अांगीकार सहाय्यक ठरेल. त्या 

उविष्टाांमध्ये हिेचा चाांगला दर्ाा, ध्िनी प्रदषूण वनयांत्रण, कमी हररतगहृ िाय ु(Greenhouse Gases) उत्सर्ानामध्ये घट 

आवण ऊर्ाा सरुक्षा याांचा समािेश आह.े िाहनाांमुळे होणारे प्रदषूण ह ेमहाराष्ट्िातील हिा प्रदषूणाचा प्रमखु स्त्रोत आह.े 

यास्ति शनु्य िाय ुउत्सर्ान करणा-या िाहनाांचा िेगाने अांगीकार (विशेषत: अवतप्रदवूषत नागरी के्षत्राांमध्ये) होणे अत्यांत 

आिश्यक आह.े 

 सन २०१३ मध्ये भारत सरकारने नॅशनल इलेवरिक मोविवलटी वमशन २०२० सरुु केले.  या वमशन अांतगात, 

माचा-२०१५ मध्ये भारतात इलेवरिक िाहनाांचा िेगिान अांगीकार आवण उत्पादन (Faster Adoption & 

Manufacturing of Electric vehicles - FAME) योर्ना सरुु करण्यात आली.  त्यानांतर या योर्नेची मदुत ३१ 

माचा २०१९ पयंत िाढविण्यात आली.  फेब्रिुारी २०१९ मध्ये भारत सरकारने १ एवप्रल २०१९ पासनू सरुु होणा-या तीन 

िषांच्या कालािधीकररता FAME INDIA च्या दसुऱ्या टप्पप्पयाला मांर्रुी वदली. सन २०१७ पासनू महाराष्ट्िासह अनेक 

राजयाांनी FAME INDIA योर्नेला परूक अशा ि राजय-वनहाय गरर्ाांसाठी राजय इलेवरिक िाहन धोरणे अवधसवूचत 

केली आहते. 

 महाराष्ट्ि ह ेइलेवरिक िाहन धोरण अवधसवूचत करणारे दशेातील प्रथम राजय आह.े फेब्रुिारी सन २०१८ मध्ये 

महाराष्ट्िाचे इलेवरिक िाहन धोरण र्ाहीर करण्यात आले1. या धोरणात महाराष्ट्ि राजयात इलेवरिक िाहनाांचा र्लद 

अांगीकार आवण त्यासांदभाातील उद्योग वनवमातीसाठी वित्तीय आवण विगर-वित्तीय प्रोत्साहने नमदू करण्यात आली होती. 

महाराष्ट्िात िॅटरी इलेवरिक िाहनाांचा (BEVs) प्रसार हा FAME INDIA योर्ना आवण राजय इलेवरिक िाहन धोरणा 

अांतगात सहाय्य दऊे केलेले असनूही कमीच रावहला आह.े ह ेमखु्यत्िे पढुील चार गांभीर अडथळयाांमुळे झाले आह.े 

• इलेवरिक िाहनाांची उच्च खरेदी वकां मत 

• र्ीिाश्म इांधन (IC Engine) िापरणा-या िाहनाांच्या तलुनेत विविध प्रकारच्या इलेवरिक िाहनाांची कमतरता 

• अपरुी सािार्वनक चावरं्ग पायाभतू सवुिधा  

• इलेवरिक िाहनाांच्या फायद्याांविषयी अल्प र्ागतृी 

 इलेवरिक िाहनाांचा मांद गतीने खप आवण विविध के्षत्राांतील िदलती धोरणे / तांत्रज्ञान आवण िार्ाराचे स्िरूप 

या पररवस्थतीमध्ये, राजयात इलेवरिक िाहनाांचे उत्पादन आवण विक्रीला गती दणे्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्ि शासनाला 

राजयाच्या इलेवरिक िाहन धोरणाचे पनुपाररक्षण करणे आवण ते अद्ययाित करण्याची गरर् भासली. 

 प्रस्तावित महाराष्ट्ि इलेवरिक िाहन धोरणाची उविष्ट े ही अद्ययाित तांत्रज्ञान विकासाचा फायदा घेणे, इतर 

के्षत्रातील विविध धोरणाांचा अभ्यास करून, राजयात िॅटरी इलेवरिक िाहनाांचा प्रसार िाढविण्यासाठी अवधकावधक 

मागणी िाढविणे आवण परुिठाविषयक उपाय सचुविणे अशी आहते. 

 
1
 महाराष्ट्राचे इलेक्ट्ररक वाहन धोरण-२०१८ https://www.msins.in/guidelines_docs/english/EV_Policy.pdf  



महाराष्ट्र इलेक्ट्ररक वाहन धोरण २०२१ 

 

3 

 

 राजयातील पाच सिाावधक हिा-प्रदवूषत शहरी समहूाांमध्ये2 इलेवरिक िाहनाांच्या अांगीकाराची िाढ करण्यासाठी 

या धोरणात तपशीलिार वनयोर्न दणे्यात आले आह.े तसेच, सािार्वनक ि खार्गी प्रिासी िाहतकू, माल-िाहतकू 

िाहने आवण दचुाकी िाहने याांना अग्रक्रम दणे्यात आला आह.े महाराष्ट्ि शासन या धोरणातील मखु्य मिु ेआवण इलेवरिक 

िाहन अांगीकार करण्याचे फायद ेयाविषयी र्नर्ागतृी योर्ना िनिेल. ह ेधोरण फक्त िॅटरी इलेवरिक िाहनाांना लागू 

होईल. या धोरणात माईल्ड हायब्रीड (Mild Hybrid), स्िर ांग हायब्रीड (Strong Hybrid), प्पलग-इन हायब्रीड (Plug-

in Hybrid) इलेवरिक िाहने समाविष्ट नाहीत. 

 

 
2 बहृनममुंबई शहर समूह, पमणे शहर सममह, नागपूर शहर सममह, नाक्ट्शक, अमरािती शहर सममह 
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२. दृष्टीके्षप आक्ट्ण अक्ट्ियान 

२.१ दृष्टीके्षप (Vision) 

• महाराष्ट्िात शाश्वत आवण प्रदषूणरवहत िाहनाांचा अांगीकार करणे. 

• महाराष्ट्ि राजय इलेवरिक िाहनाांच्या िापरात दशेात अग्रेसर िनविणे. 

• महाराष्ट्ि राजयाचे अग्रेसर स्थान भारतातील िाहन उत्पादनात कायम राखणे. 

२.२. अक्ट्ियान (Mission) 

• मागणीविषयक प्रोत्साहनाद्वारे महाराष्ट्िात इलेवरिक िाहनाांची खरेदी आवण िापर िाढिनू राजयाच्या िाहतकू 

पररवस्थतीत अनकूुल िदल घडिनू आणणे. 

• उत्पादकाांसाठीच्या प्रोत्साहनाद्वारे गुांतिणकू आकवषात करून, इलेवरिक िाहन वनवमातीचे कारखाने, तसेच 

ॲडव्हान्स केवमस्िी सेल (ACC) िॅटरी, इलेवरिक िाहनाांचे सटेु भाग आवण इलेवरिक िाहन ररसायरलींग 

कारखाने राजयात स्थावपत करून, उत्पादनास प्रोत्साहन दणेे. 

 

२.३. धोरण उक्ट्िषे्ट (Objectives) 

 महाराष्ट्ि इलेवरिक िाहन धोरण २०२१ चे मखु्य उविष्ट हे सन २०२५ पयंत निीन िाहन नोंदणीत १० टरके 

वहस्सा िॅटरी इलेवरिक िाहनाांचा असेल, अशा रीतीने इलेवरिक िाहनाच्या अांगीकाराचा िेग िाढिणे ह ेआह.े 

इतर महत्िाची धोरण उविष्ट ेखालील प्रमाणे आहेत. 

१. सन २०२५ पयंत राजयातील सहा अत्यावधक प्रदवूषत शहरी समहूाांमध्ये2 वकमान २५ टरके सािार्वनक िाहतकू आवण 

ग्राहक वितरण मालिाहतकू िाहनाांचे विद्यतुीकरण करणे. 

२. सन २०२५ पयंत महाराष्ट्ि राजय मागा पररिहन महामांडळाच्या (म.रा.मा.प.म./MSRTC) िस ताफ्यातील वकमान १५ 

टरके िाहने ही इलेवरिक प्रकारातील असािीत. 

३. महाराष्ट्िाला भारतातील इलेवरिक िाहन उत्पादन क्षमतेच्या िाितीत सिोच्च उत्पादक राजय करणे. 

४. राजयात ॲडव्हान्स केवमस्िी सेल (ACC) िॅटरी उत्पादनासाठी वकमान एक वगगाफॅरटरी स्थावपत करणे. 

५. राजयात इलेवरिक िाहने आवण त्याांचे घटक यासाठी सांशोधन आवण विकास (R&D), आवण कौशल्य विकास याांचे 

वनयोर्न करण.े 
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२.४. धोरण लक्षांक (Targets) 

इलेवरिक िाहन प्रसार आवण चावरं्गसाठी पायाभतू सवुिधा लक्षाांक यासाठीची धोरण लक्ष्ये तक्ता-१ मध्ये वदली 

आहते. 

तक्ता १ धोरण लक्षांक 

अ.क्र मापदडं लक्षांक िेरा 

१. सिा िाहने 

दोनचाकी 

तीनचाकी 

चारचाकी 

वकमान १० टरके 

वकमान १० टरके 

वकमान २० टरके 

वकमान ५ टरके 

सन २०२५ मध्ये राजयात निीन िाहन 

नोंदणीत इलेवरिक िाहनाांचा अपेवक्षत  

वहस्सा 

२ ताफा पररचालक  

(Fleet Operator) 

सन २०२५ पयंत राजयातील ताफा 

समहुक/ पररचालकाांद्वारा पररचावलत 

नागरी ताफ्याच्या वकमान २५ टरके 

इलेवरिक िाहने 

नागरी क्षेत्रात पररचालन करणा-या ई-

करमसा कां पन्या, ग्राहकवितरक/  

िाहतकुदार / साधनसामग्री िाहतकूदार 

आवण िाहनसमहुक याांना ह ेलाग ूआह.े 

३  िसेस १. १. पाच लवक्षत शहरी समहूाांमध्ये सन 

२०२५ पयंत सािार्वनक िाहतुकीचे २५ 

टरके विद्यतुीकरण साध्य करणे. 

२. म.रा.मा.प.मां.च्या िस ताफ्यातील १५ 

टरके िस या इलेवरिक असाव्या. 

 

४ चावरं्गच्या पायाभतू 

सवुिधा 

िहरे:- 

सन २०२५ पयंत सािार्वनक आवण 

वनम-सािार्वनक चावर्ंग स्टेशन्सचे 

शहरवनहाय लक्षाांक खालील प्रमाणे 

आहते:- 

िहृन्मुांिई शहर समहु- १५००  

पणेु शहर समहु- ५०० 

नागपरू शहर समहु- १५० 

नावशक शहर समहु- १०० 

औरांगािाद शहर समहु- ७५ 

अमरािती- ३० 

सोलापरू- २० 

१) ३ वक.मी. x ३ वक.मी. क्षेत्रामध्ये 

वकमान एक सािार्वनक चावर्ंग 

स्टेशन वकां िा  

२) प्रवत दशलक्ष लोकसांख्येकररता 

वकमान ५० चावर्ंग स्टेशन्स, 

यापैकी र्े र्ास्त असेल ते, स्थावपत 

करणे. 
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अ.क्र मापदडं लक्षांक िेरा 

महामािि- 

सन २०२५ पयंत खालील चार महामागा/ 

एरसप्रेस ह ेपणूात: इलेवरिक िाहनाांच्या 

चावरं्ग सवुिधाांनी सजर् करणे. 

१.मुांिई नागपरू एरसप्रेस िे 

२.मुांिई-पणेु 

३.मुांिई-नावशक 

४.नावशक-पुणे 

२) महामागााच्या दोन्ही िार्लुा २५ 

वक.मी. अांतरािर सािार्वनक चावरं्ग 

स्टेशन्स. 

 

ई-िसेस, इलेवरिक िक  यासारख्या  

लाांि पल्ल्याच्या प्रिासी आवण माल 

िाहनाांची चावरं्गची गरर् पणूा करणे 

आिश्यक आह.े 

८ शासवकय िाहन ताफा एवप्रल-२०२२ पासनू, मुख्य शहराांतगात 

पररचावलत होणारी सिा निीन शासवकय 

िाहने (मालकीची / भाडे तत्िािरील) 

ही इलेवरिक िाहने असतील. 

 

क्ट्टप्पणी: 

1. तीन चाकी आवण चार चाकी लक्षाांकात प्रिासी तसेच माल िाहतूक िाहनाांचा समािेश आह.े  

2. ई-करमसा कां पन्या, ग्राहक वितरक / िाहतूकदार आवण िाहतूकसमहुक याांनी इलेवरिक िाहन धोरणाच्या अवधसूचनेच्या वदनाांकाच्या सहा मवहन्याांच्या आत 

पररिहन विभाग महाराष्ट्ि शासन याांच्याकडे इलेवरिक िाहन सांक्रमण योर्ना सादर करणे आिश्यक आह.े 

3. ई-करमसा कां पन्याांमध्ये ॲमेझरन, वफ्लपकाटा इत्यादी कां पन्याांचा समािेश आह.े  ग्राहक माल वितरक िाहतुकदाराांमध्ये झोमॅटो, वस्िगी आवण इतर कुररयर आवण 

मालिाहतुकदार कां पन्या आवण िाहतुक समहुकाांमध्ये ओला, उिेर, काळी वपिळी टॅरसी इत्यादींचा समािेश आहे.  
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३. इलेक्ट्ररक वाहन व तदनुषंक्ट्िक इतर प्रोत्साहने 

३.१  मािणीक्ट्वषयक प्रोत्साहने 

महाराष्ट्ि शासन ह ेतक्ता-२ मध्ये िणान केल्यानसुार आवण त्यानांतर राजयातील इलेवरिक िाहनाांच्या खरेदीदाराांना 

वित्तीय प्रोत्साहने दणे्यात येतील. ही प्रोत्साहने िाहन प्रकाराांशी- दचुाकी, तीनचाकी, चारचाकी आवण िसेस- आवण 

िाहन प्रकाराशी र्ोडलेली असतील. भारत सरकारच्या FAME-2 या योर्नेखाली मांर्रु असलेली िाहन मरडेल्स या 

प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. राजय प्रोत्साहने ही कें द्र सरकारने दऊे केलेल्या प्रोत्साहनाांव्यवतररक्त (FAME 2) 

असतील. 

तसेच, र्र भारत सरकारने FAME 2 प्रोत्साहनाांमध्ये िदल केले, तर महाराष्ट्ि शासन त्याांचा आढािा घेईल 

आवण राजयाने दऊे केलेल्या प्रोत्साहनाांमध्ये त्यानसुार िदल करेल. या धोरणाखालील सिा प्रोत्साहन सांवितरणाची प्रवक्रया 

नमदू करणारी पररचालनीय मागादशाक तत्िे (Operational Guidelines) सदर धोरणाच्या अवधसचूनेच्या वदनाांकाच्या 

६० वदिसाांच्या आत अवधसवूचत केली र्ातील. प्रोत्साहन सांवितरण प्रवक्रया ही प्रोत्साहनासाठी अर्ा वदनाांकापासनू ३० 

वदिसाांच्या आत लाभाथथ ांना प्रोत्साहने हस्ताांतरीत होणे सवुनवित करण्यासाठी सांकवल्पत केली र्ाईल. लाभाथथ ांना 

प्रोत्साहनाांचे िेळेिर आवण पारदशाक हस्ताांतरण करण्यासाठी प्रोत्साहन सांवितरण पद्धत (मागणी प्रोत्साहने, िाहन मोडीत 

काढण्यासाठी प्रोत्साहने, चावरं्ग पायाभतू सवुिधा प्रोत्साहने, परुिठाविषयक प्रोत्साहने, करमाफी, प्रवतपतूथ इत्यादी) ही 

एका ऑनलाईन पोटाल (online portal) द्वारे केली र्ाईल. 

तक्ता-२ इलेक्ट्ररक वाहनांसाठी मािणी प्रोत्साहने 

अ.

क्र. 

वाहन क्ट्विाि उपलब्ध प्रोत्साहने  

(रु./kWh) 

प्रोत्साहने क्ट्मळू 

िकणा-या 

वाहनांची संख्या 

प्रक्ट्त वाहन महत्तम 

प्रोत्साहन  

(रुपये) 

१. ई-दचुाकी (एल १ ि एल २) ५००० १,००,००० १०,००० 

२ ई-तीनचाकी ऑटो (एल ५ एम) ५००० १५,००० ३०,००० 

३. ई-तीनचाकी माल िाहतकू िाहन (एल 

५ टन) 

५००० १०,००० ३०,००० 

४ ई-चारचाकी कार (एम १) ५००० १०,००० १,५०,००० 

५ ई-चाकी माल िाहतकू िाहन(एन १) ५००० १०,००० १,००,००० 

६ ई-िसेस


 िाहन वकां मतीच्या 

१० टरके


 

१,००० २०,००,००० 

 क्ट्टप्पणी- 
सदर प्रोत्साहन फक्त एसटीयु बसेसनाच उपलब्ध असेल.  राज्य शासन, जर आवश्यक असेल तर अततररक्त ई-बसेसच्या प्राप्त करण्याकररता एसटीयुना सहायक देऊ करण्याचाही तवचार करेल. 

 एक्स-फॅक्टरी तकिं मत 
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१. वदनाांक ३१ वडसेंिर २०२१ च्या आधी इलेवरिक िाहन (ई-िसेस व्यवतररक्त) नोंदणी करणारे खरेदीदार हे िाहन िॅटरी 

क्षमतेनसुार अवतररक्त रु. ५०००/ kWh “त्वररत नोंदणी” सटू 3 वमळण्यास पात्र असतील. ही सटू तक्ता २ मध्ये िणान 

केलेल्या मागणी प्रोत्साहनाच्या व्यवतररक्त वदली र्ाईल. महत्तम त्िररत नोंदणी सटू ही रु. १,००,००० प्रवत िाहन इतकी 

मयाावदत असेल. 

२. िॅटरीवशिाय विकलेल्या िाहनाांसाठी, प्रोत्साहनाच्या ५० टरके ररकम ही िाहन उत्पादकाला वदली र्ाईल. उिाररत 

प्रोत्साहनपर ररकम (५० टरके पयंत) ही अदलािदल केल्या र्ाऊ शकणा-या मान्यताप्राप्त िॅटरीच्या ऊर्ाा पररचालकाला 

(Battery Swapping Company) वदली र्ाईल. सदर ररकम ही अदलािदल केल्या र्ाऊ शकणा-या Type 

Approved िॅटरीच्या, िापराकररता प्रत्यक्ष िापरदाराकडून घेणे आिश्यक असलेल्या काही ठेिींचा खचा 

सोसण्याकररता, उपरोक्त पररचालकाला वदली र्ाईल. सदर िाहन उत्पादकाला इलेवरिक िाहन खरेदीदाराांकडे सिा 

प्रोत्साहनपर फायद ेहस्ताांतरीत करणे आिश्यक आह.े 

३. राजयात विकलेल्या सिा इलेवरिक िाहनाांना सदर धोरणाचा कालािधी सांपेपयंत रस्ते करातनू माफी वदली र्ाईल. 

४. रस्ते िाहतकू आवण महामागा मांत्रालयाच्या वदनाांक १८ र्नू २०१९ च्या अवधसचूनेनसुार4 राजयात विकल्या गेलेल्या सिा 

इलेवरिक िाहनाांची नोंदणी प्रमाणपत्र र्ारी होण्यासाठी वकां िा नतूनीकरणासाठी / निीकरणासाठी शलु्काच्या प्रदानातनू 

सटू वदली र्ाईल. 

५. िैयवक्तक खरेदीदार हा सांिांवधत िाहन प्रकाराकररता फक्त एकदा प्रोत्साहन घेऊ शकतो. ताफा समहुक / पररचालक त्याांच्या 

मालकीच्या ताफ्याकररता प्रवतिाहन प्रोत्साहने घेऊ शकतात. यासाठीची पररचालनीय मागादशाक तत्िे यासाठीची 

तपशीलिार िणान करतील. 

६. या धोरणाखाली मागणी प्रोत्साहनाकररता पात्र असलेली िाहने ही िाहने मोडीत काढण्यासाठीच्या प्रोत्साहनाकररता 

(Scrappage Incentive) पात्र असतील. िगावनहाय िाहन मोडीत काढण्यासाठीची प्रोत्साहने तक्ता ३ मध्ये िणान केली 

आहते.  िाहन मोडीत काढण्यासाठीच्या प्रोत्साहनाची महाराष्ट्ि शासन प्रवतपतूथ करेल. त्यासाठी खालील िािी 

आिश्यक असतील. 

• विके्रता वकां िा उत्पादक याांच्याकडून र्नु्या िाहनाच्या मोडीसाठी (Scrappage) ससुांगत योगदान (equal 

monetary contribution from dealer or OEM) केल्याचा परुािा 

• त्याच िाहन प्रकारातील र्ीिाश्म इांधन िाहन मोडीत काढल्यािाितची पषु्टी 

तक्ता ३ वििक्ट्नहाय क्ट्नहाय वाहन मोडीत काढण्यासाठीची प्रोत्साहने 

अ.क्र. वाहन क्ट्विाि वाहन मोडीत काढण्यासाठी असलेले प्रोत्साहन 

१. ई-दोनचाकी रु.७,००० पयंत 

२ ई-तीनचाकी रु.१५,००० पयंत 

 
3 त्वरित नोंदणी रवक्री लक्षांक हष तक्तष २ मध्यक वणणन केलेल्यष प्रोत्सषहनपि िक्कम रदल्यष जषणष-यष वषहनषांच्यष सांख्येसषठीच्यष धोिण लक्षांकषच्यष १० टक्क्यषांपेक्ष जषस्त नसण्यषचे अपेरक्त 
आहे.  जि रदनषांक ३१ रिसेंबि २०१ च्यष आधी लवकि नोंदणी रवक्री लक्षांक सषध्य झषलष ति महषिषष्ट्र शषसन रदनषांक ३१ रिसेंबि २०२१ च्यष आधी लवकि नोंदणी रवक्री लक्षांक सषध्य झषलष ति, 
महषिषष्ट्र शषसन रदनषांक ३१ रिसेंबि २०२१ च्यष आधी त्विीत नोंदणी सूट सांपरवण्यषचष रनणणय घेऊ शकते. 
 

4 https://bit.ly/2SbVNyy 
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अ.क्र. वाहन क्ट्विाि वाहन मोडीत काढण्यासाठी असलेले प्रोत्साहन 

३ ई-चारचाकी रु.२५,००० पयंत 

 

७. राजय शासन ह ेई-ऑटो, माल िाहतकू िाहने आवण टॅरसी यासारख्या इलेवरिक िाहन ग्राहक विभागाांसाठी खास व्यार् 

दर दऊे करण्यासाठी वित्तीय सांस्था आवण िँका याांना िचनिध्द आवण प्रोत्सावहत करेल. 

 

क्ट्वस्ताररत िॅटरी हमी आक्ट्ण िायिॅक करारावर प्रोत्साहने: 

िॅटरी आयुामान तसेच िाहन पनुविाक्री (Buyback) मलु्य याांिाित असलेली साशांकता, यामळेु ग्राहकाांना 

वित्तीय सांस्थाांकडून कर्ा वमळिण्यात अडचणी येतात. इलेवरिक दचुाकी आवण तीनचाकी ग्राहकाांना / तसेच इतराांना 

असलेली ही साशांकता दरू करण्यासाठी, महाराष्ट्ि इलेवरिक िाहन धोरण ह ेइलेवरिक िाहन उत्पादकाांना तक्ता ४ नसुार 

अवतररक्त प्रोत्साहने (र्ी ग्राहकाांना हस्ताांतररत करायची आहते,) दईेल. 

पाच िषांपासनू र्नु्या असलेल्या िाहनाांकररता आवण घसारा दर (Depreciation Rate) प्रवत िषांसाठी ७.५ 

टररयाांपेक्षा र्ास्त नाही, अशा कमी केलेल्या दराला पनुविाक्री (Buyback)  योर्ना दऊे करणारे इलेवरिक िाहन 

उत्पादक तक्ता ४ अनसुार अवतररक्त प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. इलेवरिक िाहन उत्पादक ही दोन्ही प्रोत्साहने एकाच 

िेळी घेऊ शकतील. मात्र, एकूण प्रोत्साहन ररकम रु. १२,००० प्रवत िाहन पयंत मयाावदत असेल. ही ररकम तक्ता २ मध्ये 

नमदू केलेल्या प्रोत्साहनाव्यवतररक्त असेल आवण िरील सिा प्रोत्साहने विचारात घेतल्यानांतर वनव्िळ मलु्यािर आधाररत 

असेल.   

तक्ता ४ - आश्वाक्ट्सत िायिकॅ आक्ट्ण हमी प्रोत्साहने 

अ.क्र. प्रोत्साहनांचे वणिन प्रोत्साहने 

१ िर िणान केल्यानुसार आश्वावसत 

िायिॅक 

िाहनाच्या एकूण वकां मतीच्या ६ टरके रुपये १०,००० ची 

मयाादा 

२ वकमान पाच िषांची िॅटरी हमी  िाहनाच्या एकूण वकां मतीच्या ४ टरके रुपये  

 

३.२ पायािूत चाक्ट्जिंि व्यवस्था क्ट्नक्ट्मितीसाठीची प्रोत्साहने: 

सािार्वनक आवण वनम-सािार्वनक चावर्ंग स्टेशन्स (PCS ि SPCS) (अनसुचूी १ मध्ये पररभावषत 

केल्याप्रमाणे) ही तक्ता ५ नसुार प्रोत्साहनाकररता पात्र असतील. सदर चावर्ंग स्टेशन्स ही त्या स्टेशनच्या पररचालनाला 

प्रारांभ (Start of Operation) झाल्यानांतरच प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. पररचालनीय मागादशाक तत्िे 

(Operational Guidelines) ही प्रोत्साहने वमळण्यासाठी असलेले पात्रता वनकष स्पष्ट करतील. परांत,ु FAME 2 

चावरं्ग पायाभतू सवुिधा प्रोत्साहनाचा लाभ घेणारी सािार्वनक आवण वनम-सािार्वनक चावर्ंग स्टेशन्स उपरोक्त 

प्रोत्साहनासाठी पात्र नसतील.  
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तक्ता ५- चाक्ट्जिंि पायािूत सुक्ट्वधांसाठी प्रोत्साहने 

अ.क्र. PCS/SPCS चा 

प्रकार 

प्रोत्साहन ररकम प्रक्ट्त PCS/SPCS 

साठी उपलब्ध 

महत्तम प्रोत्साहन 

प्रोत्साहन क्ट्मळू िकणा-

या PCS/SPCS ची 

महत्तम संख्या 

१ मांदगती खचााच्या ६० टरके


 रु.१०,००० १५,००० 

२ मध्यम/िेगिान गती खचााच्या ५० टरके


 रु.५ लाख  ५०० 

 फक्त चातजिंग स्टेशनचा खचच (यात जमीन खचच आति चातजिंग स्टेशन स्थातपत करण्यासाठीचा इतर सहायभतू खचच 

समातवष्ट नाही) 

 PCS/SPCS च्या व्याख्या अनसुचूी १ मध्ये तदल्या आहते. 

 

१. चावरं्ग पायाभतू सुविधा सेिा परुिठादाराांना त्याांच्या व्यिसाय योर्नाांनसुार राजयात चावरं्ग स्टेशन्स स्थापन करण्यास 

परिानगी वदली र्ाईल. सेिा परुिठादाराांनी विकवसत केलेल्या चावरं्ग स्टेशन्सना राजय समन्िक सांस्थेने (Nodal 

Agency) तयार केलेल्या राजयस्तरीय चावरं्ग पायाभतू सवुिधा योर्नेत (Integrated State Charging Infra. Plan) 

अांततः सांरेवखत / विलीन केले र्ाईल. 

२. स्थावनक स्िराजय सांस्था वनिासी मालमत्ता धारकाांना मालमत्ता करामध्ये विवशष्ट सटू दऊेन, खार्गी इलेवरिक िाहन 

चावरं्ग सवुिधा स्थापना करण्यासाठी उद्यकु्त करतील. या सांदभाात सविस्तर वनयमािली नगर विकास विभागाकडून र्ाहीर 

करण्यात येईल. 

३. राजयातील सिा इलेवरिक िाहन चावर्ंग स्टेशन्स आवण िॅटरी हस्ताांतरण स्टेशन्ससाठी (Battery Swapping Stations) 

लाग ूअसलेला िीर् दर हा महाराष्ट्ि राजय िीर् वनयामक आयोगाने (MERC) र्ारी केलेल्या वदनाांक ३०/०३/२०२० 

रोर्ीच्या आदशे क्रमाांक ३२२/२०१९ नसुार वकां िा भविष्ट्यातील MERC आदशेानसुार लाग ूराहतील.5 

४. विद्यतु मांत्रालय, भारत सरकार याांनी स्पष्ट केल्यानसुार इलेवरिक िाहन चावरं्ग ही सेिा आह.े6 राजयात वर्थे कोणतेही 

चावर्ंग स्टेशन ह े शासवकय (कें द्र वकां िा राजय) प्रोत्साहनासह (वित्तीय वकां िा अन्य) स्थावपत केले असेल, अशा 

प्रकरणाांमध्ये राजय समन्ियक सांस्था (नोडल एर्न्सी) / राजय सरकार / समवुचत आयोग याांनी अवधसवूचत सेिा आकाराांशी 

सांिांवधत कोणतेही केलेले विवनयम,  सेिा परुिठादाराांनी पाळणे आिश्यक असेल. 

५. महाराष्ट्ि शासनातफे इलेवरिक िाहन चावरं्ग सवुिधा उभारणीसाठी एकावत्मक चावरं्ग सुविधा योर्ना (Integrated 

Charging Infra. Plan) विकवसत करून राििली र्ाईल. 

 
5 https://www.mahadiscom.in/consumer/wp-content/uploads/2020/03/Order-322-of-2019.pdf  
6
 https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Revised_MoP_Guidelines_01_10_2019.pdf  
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६. राष्ट्िीय स्िच्छ हिा कायाक्रमानसुार (National Clean Air Program - NCAP), महाराष्ट्िातील सिा स्थावनक स्िराजय 

सांस्थाांना  सन २०२५ पयंत होणा-या इलेवरिक िाहन प्रसारासाठी परूक पायाभतू इलेवरिक िाहन चावरं्ग सवुिधा सांदभाात 

शहरपातळीिर योर्ना तयार करणे आिश्यक आहे7. सदर योर्नेत, सिलतीच्या भाडेदरात चावरं्ग पायाभतू सवुिधा 

स्थापन करण्यासाठी (Installation) उपलब्ध केले र्ाऊ शकणारे आवण विविध शासवकय / र्मीन मालक / एर्न्सी 

याांच्याकडे उपलब्ध असलेले भखूांड ( सध्या अवस्तत्िात असलेल्या इांधन स्टेशनासह) आवण चावर्ंग स्टेशन्स वठकाणे 

वनवित करणे अपेवक्षत आह.े 

७. पांधराव्या वित्त आयोगाने (15th Finance Commission / FCC)8 राष्ट्िीय स्िच्छ हिा कायाक्रमाांतगात (National 

Clean Air Program) हिेचा दर्ाा सधुारण्यासाठी शहर कृती योर्नाांनसुार उपाय करण्यासाठी, सन २०२०-२१ कररता 

४२ शहराांना अनदुान िाटप केले आह.े महाराष्ट्िातील सहा शहराांना9 FCC ने अनदुानाचे िाटप केले आह.े इलेवरिक 

िाहनाांचा अांगीकार हा हिेचा दर्ाा सधुारण्यासाठी शहराांना सहायक होऊ शकतो, ह ेलक्षात घेऊन चावरं्ग पायाभतू 

सवुिधा स्थावपत करण्यासाठी िीर् वितरण कां पन्याांना सहाय्य करण्याकररता, तसेच पायाभतू सवुिधाांची िाढ 

करण्याकररता, NCAP शहराांमध्ये या FCC अनदुानातनू वनधी उपलब्ध करुन दणेे आिश्यक आह.े याकररता वनधी 

वमळण्यासाठी कें द्र / राजय सरकारने आवण स्थावनक स्िराजय सांस्थाांच्या विविध योर्ना आवण कायाक्रमाांमधनू अवतररक्त 

वित्त परुिठा (NCAP/ FCC वनधी व्यवतररक्त) याांचा विचार करण्यात आला आह.े या सांदभाात सांिांवधत शासन विभाग 

यथोवचत कायािाही करेल. 

८. इलेवरिक िाहन चावर्ंग स्टेशन्सना, ‘सवुिधा’ (Amenity) मानण्यात यािे आवण स्थावनक स्िराजय सांस्थाांनी शहर 

विकास आराखड्यामध्य े (City Development Plan) इलेवरिक िाहन चावरं्ग स्टेशन्ससाठी र्ागा राखनू ठेिणे 

आिश्यक आह.े 

९. एमएसआरडीसी / सा.िाां.विभाग / इतर सांिांवधत विभाग याांनी मुख्य राष्ट्िीय आवण राजय महामागाािर चावरं्ग पायाभतू 

सवुिधा स्थापन करण्याकररता वठकाणे वनवित करणे आिश्यक आह.े   

१०. घरिाांधणी आवण नागरी व्यिहार मांत्रालय, भारत सरकार (MoHUA, Govt.of India) याांनी खार्गी आवण 

व्यािसावयक इमारतींमध्ये इलेवरिक िाहन चावरं्ग स्टेशनची तरतदू करण्यासाठी इमारत सांवहता (Building code) 

आवण नगर रचना वनयोर्न (City Development Plan) वनयमाांमध्ये सन २०१९ मध्ये सुधारणा प्रकावशत केली होती. 

या सधुारणा योग्य पद्धतीने लाग ूकरणे आिश्यक आह ेआवण त्या निीन इमारतींना लाग ूहोतील. 

११. सािार्वनक कायाके्षत्रात उपलब्ध सिा सािार्वनक चावरं्ग प्रणालींची मावहती सुलभता आवण त्या प्रणालीचा प्रत्यक्ष िापर 

वस्थती वनवित करण्यासाठी एक कें द्रीयकृत इलेवरिक िाहन चावरं्ग स्टेशन व्यिस्थापन प्रणाली (पोटाल) (Centralized 

EV Charging Station Management Portal) आवण रोखरवहत प्रदान (Cashless Transaction) पयाायासह 

यझुर ॲवप्पलकेशन (अँड्ररईड, आयओएस आवण/ वकां िा इतर) उपलब्ध करुन दणे्यासाठी चावरं्ग सेिा परुिठादाराांना 

उत्तेर्न वदले र्ाईल. 
 

 
7 िषष्ट्रीय स्वच्छ हवष कषयणक्रमषांतर्णत महषिषष्ट्रषतील अकोलष, अमिषवती, औिांर्षबषद, बदलषपूि, चांद्रपूि, जळर्षव, जषलनष, कोल्हषपिू, लषतूि, म ांबई, नषर्पिू, नषरशक, नवी 
म ांबई, प णे, सषांर्ली, सोलषपिू, ठषणे आरण उल्हषसनर्ि ही शहिे आहेत. 
8
 https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=29&Section=1 

9 बृहनम ांबई शहिी सम ह, प णे, नषर्पूि, नषरशक, औिांर्षबषद आरण वसई-रविषि. 
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३.३ उत्पादक के्षत्रक्ट्वषयक प्रोत्साहने 

राजयात इलेवरिक िाहन उत्पादन आवण सांशोधन ि विकास अनषुांवगक इतर घटक व्यिस्था विकवसत 

करण्यासाठी गुांतिणकू आकवषात करण्याचे महाराष्ट्ि शासनाने ध्येय िाळगले आह.े 

1. राजयात इलेवरिक िाहन सांिांवधत उत्पादन आवण सांशोधन ि विकास कें द्र े (सटेु भाग उत्पादन, िाहन र्ळुणी, िॅटरी 

र्ळुणी, सेल उत्पादन, इलेरिरवनक भाग उत्पादन, इलेवरिक िाहन आवण इलेवरिक िाहन िॅटरींचा पनुिाापर करण्यासाठी 

प्रवक्रया करणे इत्यादी) स्थावपत करण्यासाठी उत्पादकाांना राजयाला प्रोत्साहने वदली र्ातील. राजयात उत्पादन प्रकल्पाच े

वठकाण याचा विचार न करता विशाल प्रकल्पाांच्या D+ प्रिगााखालील / इतर प्रिगााखालील सिा फायद ेया उद्योगाांना 

वदले र्ातील. ही प्रोत्साहने सदर धोरणाच्या सािार्वनक अवधसचूनेच्या वदनाांकापासनू लाग ू होतील आवण महाराष्ट्ि 

शासनाच्या उद्योग, ऊर्ाा आवण कामगार विभागाद्वारा सांवितररत (Distribute) केली र्ातील. 

2. भारत सरकारने ॲडव्हान्स केवमस्िी सेल (ACC) िॅटरी उत्पादनाकररता उत्पादन वनगवडत प्रोत्साहन (PLI) योर्ना 

वदनाांक ११ नोव्हेंिर २०२० रोर्ी प्रस्तावित केली आह.े या धोरणाखाली सन २०२३ पयंत ॲडव्हान्स केवमस्िी सेलच्या 

उत्पादनासाठी वकमान एक वगगाफॅरटरी (Gigafactory) आकवषात करणे ह ेमहाराष्ट्ि राजय शासनाचे ध्येय आहे. भारत 

सरकारच्या PLI योर्नेखाली दऊे करण्यात आलेल्या प्रोत्साहन रकमेत लक्षणीय िाढ होईल / त्यास सुसांगत होईल, 

अशा रीतीने स्पधाात्मक प्रोत्साहने दणे्यासाठी महाराष्ट्ि शासन प्रयत्न करेल. 

3. महाराष्ट्ि राजय नाविन्यता सोसायटीअांतगात (Maharastra State Innovation Society) इलेवरिक िाहन 

निउद्योर्काांना (Startups) प्राधान्याने उत्तेर्न वदले र्ाईल. 

4. पयाािरण अनकूुल िाहन मोडीत काढण्याकररता (इलेवरिक िाहनाांसवहत), एक पररपणूा व्यिस्था वनमााण करण्याचे 

महाराष्ट्ि राजयाचे ध्येय आह े आवण राजय िाहन मोडीत काढणे धोरण तयार करण्याची योर्ना आखत आह,े र्ी 

महाराष्ट्िाच्या पररिहन विभागातफे (Transport Dept.) योग्य िेळी अवधसवूचत केली र्ाईल. महाराष्ट्ि राजय इलेवरिक 

िाहन िॅटरी आवण त्याांचे घटक याांची सरुवक्षत हाताळणी आवण त्याांची विल्हिेाट यासाठीसधु्दा मागादशाक तत्त्िे 

अवधसवूचत करेल. 

5. उपरोक्त धोरणाखालील सिा वित्तीय प्रोत्साहने ही महाराष्ट्ि शासनाच्या उद्योग, ऊर्ाा आवण कामगार विभागाच्या प्रोत्साहन 

अथासांकल्प पॅकेर् योर्नेतनू वदली र्ातील.  

 

३.४ नवतंत्रज्ञान प्रक्ट्िक्षण व रोजिार क्ट्नक्ट्मिती 

1. महाराष्ट्ि शासन सांिांवधत/इच्छुक िाहन उत्पादक, सेिा प्रदाताच्या भागीदारीत इलेवरिक िाहनाविषयी आवण शैक्षवणक 

सांस्था याांच्या व्यािसावयक अभ्यासक्रमाांचे आरेखन (Syllabus Development) ि विविध औद्योवगक सांस्थाांमधनू 

कुशल मनषु्ट्यिळाची वनवमाती केली र्ाईल. 

2. या सांदभाात महाराष्ट्ि शासन विभाग विविध सांिांवधत घटकाांची विस्ततृ चचाा करून पढुील योर्ना िनिेल. 
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३.५ क्ट्ििर क्ट्वत्तीय प्रोत्साहने 

 इलेवरिक िाहनाांची ि इलेवरिक िाहनाांच्या ताफ्याची नोंदणी आवण पररचालन सलुभ करण्याकररता 

शासन विगर वित्तीय प्रोत्साहने दईेल.  विविध िाहन प्रकाराांना त्याांच्या िापरानसुार विगर वित्तीय प्रोत्साहने वदली र्ाते 

आहते / दणे्यात येतील.  विगर वित्तीय प्रोत्साहनाांचे तपशील खालीलप्रमाणे:- 

1. िाहनसमहुक, ग्राहक मालवितरण िाहतकुदार, साधन सामग्री िाहतकूदार याांच्या मालकीच्या इलेवरिक िाहन ताफ्याची 

िेगिान ि समयिध्द (Fast and timebound) नोंदणी सवुनवित केली र्ाईल.10 

2. राजयातील कोणत्याही िाहन प्रकारातील इलेवरिक िाहनाची नोंदणी ही वहरिी नांिर प्पलेटनेच (Green number plate) 

केली र्ाईल. 

3. रस्ते िाहतकू आवण महामागा मांत्रालय, भारत सरकार याांच्या वदनाांक १८ ऑरटोिर २०१८ च्या अवधसचूनेनसुार ई-

ऑटोसाठी परिाना आिश्यक नसेल आवण अवधसचूनेतील तरतदूींचे काटेकोरपणे पालन केले र्ाईल.11 ऑटो ररक्षाांििल 

असलेली शहर विवनवदाष्ट िांधने (City Specific Restrictions) ही स्थावनक िाहतकू पररवस्थतीनसुार ई-

ऑटोरररक्षाांनासधु्दा लाग ूराहातील. 

4. रस्ते िाहतकू आवण महामागा मांत्रालयाने र्ारी केलेल्या मोटार िाहन समहुक मागादशाक तत्िे २०२० अनसुार ह ेधोरण 

ताफा समहुकाांना इलेवरिक िाहने िापरािीत याकररता उते्तर्न दईेल.12 

5. या आधी नमदू केलेले लवक्ष्यत पाच शहर समहू, या शहराांच्या स्थावनक स्िराजय सांस्था याांनी वनवित आवण अवधसवूचत 

केल्यानसुार कमी उत्सर्ान पररमांडळे (Low Emission Zone) वनमााण करतील. 

6. शहरी स्थावनक स्िराजय सांस्थाांना स्थावनक िाहतकू वस्थतीच्या अधीन राहून इलेवरिक िाहनाांसाठी लेन आवण पावकंग 

प्राधान्य परुविण्याकररता उत्तेर्न वदले र्ाईल. 

7. निीन वनिासी इमारतींना त्याांच्या एकूण पावकंग र्ागाांपैकी वकमान २० टरके र्ागा इलेवरिक िाहन चावरं्ग सवुिधेसाठी 

ससुजर् स्िरुपात ठेिणे िांधनकारक असेल, जयापैकी ३० टरके ही सामाईक पावकंग र्ागा वकां िा कोणा व्यवक्तगत वनिासी 

सदवनका मालकाला िाटप न केलेली पावकंग र्ागा असािी. 

8. निीन वनिासी प्रकल्प विकासकाांना, सन २०२२ पासनू इलेवरिक िाहन चावरं्ग सवुिधेसाठी ससुजर् पावकंग खरेदी पयााय 

दणेे आिश्यक असेल. 

9. सािार्वनक पावकंग प्पलाझा त्याांच्या एकूण क्षमतेच्या वकमान २५ टरके र्ागा, सन २०२३ पयंत इलेवरिक िाहन चावर्ंग 

सवुिधेसाठी ससुजर् र्ागाांमध्ये रूपाांतररत करतील. 

10. सिा सांस्थात्मक आवण व्यािसावयक सांकुले सन २०२३ पयंत, त्याांच्या एकूण पावकंग र्ागाांपैकी वकमान २५ टरके र्ागा 

इलेवरिक िाहन चावरं्ग सवुिधेसाठी ससुजर् र्ागाांमध्ये रूपाांतररत करतील. 

 
10 मोटि वषहन सम हक मषर्णदशणक तत्वे वषहन सम हकषांची व्यषख्यष वषहत कीच्यषदृष्ट्टीने वषहनचषलकषशी जोिण्यषसषठी प्रवषशयषांसषठी रिरजटल मध्यस्थ 
ककवष व्यषपषि रठकषण कितषत. 
11

 https://bit.ly/2TKrI9r  
12 https://bit.ly/3pDFM0r  
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11. सिा शासवकय कायाालये सन २०२५ च्या आधी, त्याांच्या एकूण पावकंग र्ागाांपैकी १०० टरके इलेवरिक िाहन चावरं्ग 

सवुिधेसाठी ससुजर् पावकंगमध्ये रूपाांतररत करतील. 

12. वललाि / िोली प्रवक्रयेतील िाटप करण्यात आलेल्या सिा भविष्ट्यकालीन सािार्वनक पावकंग र्ागा सिा इलेवरिक 

िाहनाांना मोफत पावकंग परुितील. 

 

३.६.  िुन्य उत्सजिन वाहन (ZEV) के्रडीट कायिक्रम 

इलेवरिक िाहन उत्पादन आवण त्याचा अांगीकार करणारे प्रमुख राजय होणे ि स्थावनक हिा प्रदषूण आवण कािान 

डायऑरसाईड (CO2) उत्सर्ान या दोन्ही गोष्टी कमी करणे हा महाराष्ट्ि राजयाचे प्रमुख उविष्ट आह.े आघाडीच्या 

इलेवरिक िाहन उत्पादक आवण विके्रत्याांचा अनभुि दशाितो वक, शनू्य उत्सर्ान िाहन (Zero Emission Vehicle) 

के्रवडट कायाक्रम हा िदल घडिनू आण ूशकणारा धोरणात्मक उपाय आह.े तसेच, हा कायाक्रम इलेवरिक िाहन उत्पादन 

आवण अांगीकारास उते्तर्न दऊे शकेल. 

महाराष्ट्ि शासन राजयाकररता ZEV कायाक्रमाची आिश्यकता आवण त्यासांिांधीचा तपशील याची आखणी 

करत आह.े ताांवत्रक तपशील योग्य िेळी प्रकावशत करण्यात येतील. 

३.७  जनजािृती मोहीम 

िाहन उत्पादक आवण विविध सामावर्क सांस्थाांच्या भागीदारीत राजय सरकारतफे एक र्नर्ागतृी कायाक्रम 

अवभकल्पीत आवण कायाावन्ित (Develop and Disseminate) केला र्ाईल. सदर कायाक्रमाचे लक्ष्य इलेवरिक िाहने, 

त्याांचे फायद ेआवण राजय ि कें द्र शासन धोरणाखाली उपलब्ध असलेले प्रोत्साहन सहाय्य याविषयी र्नर्ागतृी वनमााण 

करणे ह ेअसेल. 

4. राज्य इलेक्ट्ररक वाहन क्ट्नधी 

महाराष्ट्ि राजय इलेवरिक िाहन धोरण अांमलिर्ािणीसाठी राज्य इलेक्ट्ररक वाहन क्ट्नधी प्रस्तावित आह.े या 

वनधीचा उपयोग हा विविध इलेवरिक िाहनाांविषयी सवुिधा वनवमाती ि प्रस्तावित धोरणातील आवथाक सिलती दणे्यासाठी 

केला र्ाईल. हा वनधी र्नु्या िाहन नोंदणीसाठी असलेल्या हररत कर, र्ीिाश्म इांधनािरील उपकर इत्यादी सारख्या 

िेगिेगळया माध्यमातनू एकवत्रत केला र्ाईल. 

5. धोरण अंमलिजावणी 

इलेवरिक िाहन धोरणाची अांमलिर्ािणी आवण विविध शासवकय विभागाांमध्ये समन्ियाची वनविती याकररता 

एक प्रभािी वनयम सांरचना स्थावपत करण्याचे महाराष्ट्ि शासनाचे उविष्ट आह.े   
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1. महाराष्ट्ि शासनाची एक सकुाण ूसवमती (Steering Committee) या धोरणाच्या अांमलिर्ािणीचे सांवनयांत्रण 

आवण मागादशान (Monitoring and Guiding) करेल. सदर सकुाण ू सवमतीची रचना तक्ता ६ मध्ये नमदू 

केल्यानसुार असेल. ही सकुाणू सवमती धोरणाची प्रगती, धोरणाच्या अांमलिर्ािणीतील मुख्य व्यत्यय दरू करणे 

आवण आिश्यकता असेल त्यानसुार धोरणात सधुारणा करणे याचे सांवनयांत्रण करेल. तसेच, फ्यएुल सेल िाहने 

यासारख्या नव्याने उदयाला येणाऱ्या तांत्रज्ञानाांना प्रोत्साहने दणे्याचाही विचार करेल. सकुाण ू सवमती 

आिश्यकतेनसुार प्राधान्य के्षत्राांसाठी उप-सवमती वकां िा विशेष टास्क फोसा वनमााण करू शकेल. 

2. महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्ररक वाहन उपक्ट्विाि हा सकुाण ू सवमतीला सहाय्य करेल. या विभागात तज्ञ ि 

व्यािसावयकाांच्या समािेश असेल आवण ते इलेवरिक िाहन धोरणाांच्या दनैांवदन पररचालनासाठी र्िािदार 

असतील. हा विभाग महाराष्ट्िाच्या पररिहन विभागात (पद वनवमातीवशिाय) वस्थत असेल. 

तक्ता ६- सुकाणू सक्ट्मती रचना 

अ.क्र. क्ट्विािाचे प्रक्ट्तक्ट्नधीत्व पदनाम 

१ मखु्य सवचि अध्यक्ष 

२ अवतररक्त मुख्य सवचि, पररिहन, महाराष्ट्ि शासन सदस्य सवचि 

३ प्रधान सवचि, उद्योग, महाराष्ट्ि शासन सदस्य 

४ प्रधान सवचि नगर विकास-२ महाराष्ट्ि शासन सदस्य 

५ प्रधान सवचि ऊर्ाा महाराष्ट्ि शासन सदस्य 

६ प्रधान सवचि, पयाािरण आवण हिामान िदल महाराष्ट्ि शासन सदस्य 

७ महाराष्ट्ि शासनाने नामवनदवेशत केलेले उद्योग प्रवतवनधी आवण /वकां िा तज्ञ सदस्य 

 

६. धोरण वैधता 

सदर धोरण ह ेया धोरणाच्या सािार्वनक अवधसचूनेच्या वदनाांकापासनू वदनाांक ३१ माचा २०२५ पयंत िैध असेल 

आवण महाराष्ट्ि शासनाच्या वनणायानसुार त्याची पनुविालोकन (revision) आवण त्यानांतर ते विस्ताररत (expand) केल े

र्ाईल. 
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अनुसूची - १ पररिाषा 

• Public Charging Stations (PCS) consists of charging station, associated electrical 

infrastructure, space for parking (with clearance), ingress/egress for vehicles and has 

open (unrestricted) access for the public. Additionally, PCS must not have any usage 

restriction for any EV user. For instance, PCS usage cannot be restricted by providing 

services only on a subscription basis. 

• Semi- public charging stations (SPCS) consists of the charging stations, associated 

electrical infrastructure, space for parking (with clearance), ingress/egress for vehicles 

and has restricted access for the public (build in semi-public locations like existing 

commercial and institutional buildings, including malls, shopping complex, hospitals, 

cinema halls/multiplexes, office spaces, hotels, restaurants, etc.). 

• For the purpose of this policy, a slow charger includes AC-001 and any charger (AC or 

DC) that delivers a maximum output power of 3.3 kW per charging point, is compliant 

to the technical and safety standards as laid down by CEA, and is type tested by an 

agency/lab accredited by NABL. 1 PCS/ SPCS equivalent is at least 3 charging points of 

maximum 3.3 kW power output per charging point.  

• For any other charging station (other than slow) - 

o If the charging station has one charging gun, it will be equivalent to 1 PCS/SPCS 

o If the charging station has more than one charging guns, each charging gun will 

be considered equivalent to 1 PCS/SPCS, provided all the charging guns can 

charge vehicles simultaneously.  

सकुाण ूसवमती भारतीय मानक विभाग वकां िा भारत सरकार याांच्या निीनतम मागादशाक तत्त्िानसुार चावर्ंग पायाभतू 

सवुिधाांच्या व्याख्यानाांचे वनयतकावलक परुण पनुविालोकन करेल आवण त्या अद्ययाित करेल 
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अनुसूची 2 रस्ते वाहतूक आक्ट्ण महामािि मंत्रालय, िारत सरकार यांच्या क्ट्दनांक 18 ऑरटोिर 2018 च्या 

अक्ट्धसूचनेनुसार अपणा परवाना घेण्यापासून सूट देण्याची अक्ट्धसूचना

 

 

 

 



  


