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ऑटो आणि ड्र ोन के्षत्रासाठी PLI योजना 

 

अलीकडेच (सप्टेंबर 2021), कें द्रीय मंत्रिमंडळाने भारताची उत्पादन क्षमता वाढत्रवण्यासाठी ऑटो, ऑटो-कॉम्पोनंट्स आत्रि 

डर ोन उद्योगांसाठी 26,058 कोटी रुपयांच्या उत्पादन त्रलंक्ड इन्सेंत्रटव्ह (PLI) योजनेला मंजुरी त्रदली. 

भारताच्या ‘आत्मत्रनभभर’ च्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आत्रि देशाला ऑटो आत्रि डर ोन उत्पादक राष्टर ांच्या 

सवोच्च क्रमवारीत सामील होण्यास सक्षम करेल. 

ऑटो सेक्टरसाठी PLI योजना 

 

• त्यात पारंपाररक पेटर ोल, त्रडझेल आत्रि CNG त्रवभाग (इंटनभल 

कम्बशन इंत्रजन) वगळण्यात आले आहेत कारि त्याची भारतात पुरेशी 

क्षमता आहे. 

• हे केवळ प्रगत ऑटोमोत्रटव्ह तंिज्ञान त्रकंवा ऑटो घटकांना 

प्रोत्साहन देत आहे ज्ांच्या पुरवठा साखळी कमकुवत, त्रनष्क्रिय त्रकंवा 

अष्क्रित्वात नसलेल्या आहेत. 

• नवीन तंिज्ञान आत्रि स्वच्छ इंधनाच्या अर्भव्यवस्रे्ला चालना 

देण्याचे उत्रिष्ट आहे. 

चॅम्पियन OEM (मूळ उपकरिे उत्पादक) योजना: 

ही सवभ त्रवभागातील बॅटरी इलेष्क्ररर क आत्रि हायडर ोजन फु्यएल सेल 

वाहनांना लागू असलेली त्रवक्री मूल्याशी जोडलेली योजना आहे. 

चॅम्पियन प्रोत्साहन योजना: 

प्रगत तंिज्ञान घटक, पूिभ आत्रि अधभ-नॉक्ड डाउन (CKD/SKD) त्रकट, 2-

चाकी, 3-चाकी वाहने, प्रवासी वाहने, व्यावसात्रयक वाहने आत्रि टर ॅररसाठी 

ही त्रवक्री मूल्याशी जोडलेली योजना आहे. 

महत्त्व: 
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• प्रगत केत्रमस्ट्र ी सेलसाठी आधीच सुरू केलेल्या PLI आत्रि इलेष्क्ररर क वाहनांच्या त्रनत्रमभतीचा वेगवान अवलंबन (FAME) 

योजनेसह ही योजना इलेष्क्ररर क वाहनांच्या त्रनत्रमभतीला मोठी चालना देईल. 

• काबभन उत्सजभन आत्रि तेल आयात कमी करण्यासाठी ते योगदान देईल. 

• हे प्रगत तंिज्ञान वापरून ऑटो घटकांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देईल ज्ामुळे स्र्ात्रनकीकरि, देशांतगभत उत्पादनाला 

चालना त्रमळेल आत्रि परदेशी गंुतविूक देखील आकत्रषभत होईल. 

• त्यामुळे नवीन सुत्रवधा उभारण्यात आत्रि अत्रधक रोजगार त्रनमाभि होण्यास मदत होईल. वाहन के्षिासाठी 7.5 लाख 

रोजगार त्रनमाभि होण्याची अपेक्षा आहे. 

ड्र ोन के्षत्रासाठी पीएलआय 

• यामधे्य एअरफे्रम, प्रोपल्शन त्रसस्ट्ीम, पॉवर त्रसस्ट्ीम, बॅटरी, इनत्रशभअल मापन युत्रनट, फ्लाइट कंटर ोल मॉडू्यल, ग्राउंड 

कंटर ोल से्ट्शन, कमु्यत्रनकेशन त्रसस्ट्ीम, कॅमेरे, सेन्ससभ, फवारिी त्रसस्ट्ीम, आपत्कालीन पुनप्राभप्ती प्रिाली आत्रि 

टर ॅकसभसह त्रवत्रवध प्रकारचे डर ोन घटक समात्रवष्ट आहेत. 

• 5,000 कोटीहंून अत्रधक नवीन गंुतविूक आत्रि रु. 1,500 कोटीहंून अत्रधक वाढीव उत्पादन आत्रि सुमारे 10,000 

नोकऱयांचे अत्रतररक्त रोजगार त्रनमाभि करिे अपेत्रक्षत आहे. 

महत्त्व: 

• हे उद्योजकांना जागत्रतक बाजारपेठेसाठी डर ोन, घटक आत्रि सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या त्रदशेने प्रयत्न करण्यास 

प्रोत्सात्रहत करेल. हे डर ोनच्या वापरासाठी आिखी अनेक अनुलंब उघडेल. 

• त्यामुळे आयात कमी होण्यास मदत होईल. सध्या भारतात 90% डर ोन आयात केले जातात. 

• भारताला 2030 पयंत जागत्रतक डर ोन हब बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

