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इलेक्ट्रिक वाहनाांसाठी चार्जिंगच्या सुर्वधा पुरर्वण्याबाबत कें द्रशासनाने मागणदशणक तत्त्व ेव 
मानके सांदभार्धन र्द. १४ र्डसेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये र्नगणर्मत केली आहेत.  सदर मागणदशणक 
तत्त्व ेव मानके यामधील पर्रच्छेद १०.२ नुसार प्रत्यके राज्य/कें द्रशार्सत प्रदेशाने त्याांच्या सांबांर्धत 
राज्यासाठी नोडल एजन्सी र्नयुरत कररे् आवश्यक आहे.  त्यामुळे इलके्ट्रिक वाहनाांसाठी 
चार्जिंगच्या सुर्वधा पुरर्वण्याकर्रता राज्यात नोडल एजन्सी र्नयुरत करण्याची बाब शासनाच्या 
र्वचाराधीन होती. 

शासन र्नर्णय 

इलेक्ट्रिक वाहनाांसाठी राज्यात चार्जिंगच्या सुर्वधा पुरर्वण्याबाबत कें द्रशासनाच्या 
मागणदशणक तत्त्व ेव मानकानुसार महाराष्ट्ि राज्य र्वद्युत र्वतरर् कां पनी मयार्दत या कां पनीला राज्य 
नोडल एजन्सी म्हर्नू र्नयुरत करण्यात येत आहे. 
2. हा शासन र्नर्णय, महाराष्ट्ि शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याांचा सांकेताक 201902211750310010 असा आहे. हा आदेश 
र्डजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांर्कत करून काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्िाचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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