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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 198 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇല�ിക് െമാബിലി�ി ഇേ�ാസി�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് െമാബിലി�ി

ഇേ�ാസി�ം വികസി�ി��ത് സംബ�ി�

നിലപാട്  വ��മാ�ാേമാ;

(എ) അടി�ടി ഉയ�� െപേ�ാൾ, ഡീസൽ

എ�ിവ�െട വിലവർ�ന�ം പരി�ിതി

മലിനീകരണം ല�കരി�ക, ഊർ� �ര�

ഉറ�ാ�ക �ട�ിയ സം�ാന സർ�ാരിെ�

നയ��ം പരിഗണി�  ്ഗതാഗത േമഖല�െട

പരി�രണം ല��മാ�ി ഒ� ഇ-െമാബിലി�ി

ഇേ�ാസി�ം വികസി�ി��തിന്

സം�ാന�ടനീളം ൈവദ�ത വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട �ംഖല പ��യർ��തി�ളള

നടപടികൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. സ�ീകരി�

വ��. �ാരംഭഘ�ം ആയി ആ� ജി�കളിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ� സ��ം �ല�്

ൈവദ�ത വാഹന ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ

�ാപി�ക�ം അവ 07.11.2020 �തൽ

െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ� െകാ��ക�ം

െച�ി��. �ടാെത, എ�ാ ജി�കളി�മായി 56
േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണം ഏതാ�ം

മാസ�ൾ�ളളിൽ തെ� �ർ�ീകരി��

തായിരി�ം. ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ 10
ഇല�ിക് െവഹി�ിൾ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ നിർ�ാണം

�ർ�ീകരി�ിരി��. ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�ക�ം.
�വീല�ക�ം ചാർ�് െച��തിന്

അ�േയാജ�മായതാണ് ഇ-ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കൾ. ഇവ�െട �ർ�ീകരണ�ിന് േശഷം

േകരളെമാ�ാെക 1000 ഇ�ര�ി�ളള ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട �ംഖല ഇല�ിക്

ഓേ�ാറി�കൾ�ം ഇ�ച�വാഹന�ൾ�ം ആയി

നിർ�ി�� തായിരി�ം. ഇതി� �റേമ പല

പ�തിക�ം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ�

പരിഗണനയി��്. ഇേതാെടാ�ം സം�ാന
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േനാഡൽ ഏജൻസി എ� നിലയി�ളള മ�്

ഉ�രവാദി���ം ബ�െ�� ഏജൻസിക�ം

�ണേഭാ�ാ��മായി േചർ�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ നിർ�ഹി� വ��. ഇല�ിക്

െമാബിലി�ി ഇേ�ാസി�ം വികസി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി ഇല�ിക്  െമാബിലി�ി

വ�ാപകമാ��തിെ� ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ

നിലവിൽ സർ�ാർ വ��കളി�ം, �ാപന�ളി�ം

കരാർ വ�വ�യിൽ ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ,
െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ മാ�ി അെനർ�് വഴി

ഇല�ിക് കാ�കൾ നൽ�� പ�തി ആരംഭി�.
2020 - 21 വർഷം �ട�ിയ പ�തി �കാരം

ഇ�വെര വിവിധ േമാഡ�കളി�� 127 ഇല�ിക്

കാ�കൾ 20 സർ�ാർ വ��കളിലായി അെനർ�്

ന�ിയി��്. എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർ�ീസ്

ലിമി�ഡ്  (E..E.S.L) എ� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�മായി േചർ�് ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�്

റീചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിെ�

ഭാഗമായി േദശീയ, സം�ാന പാതകൾ

ഉൾെ�െട�� �ധാന േറാ�കൾ�് സമീപം

ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ അെനർ�് �േഖന�ം

�ാപി�വ��. ഇല�ിക് വാഹന��െട

ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി��

�ചരണ, േബാധവ�രണ �വർ�ന�ൾ വിവിധ

മാധ�മ�ളി�െട അെനർ�് നട�ിവ��.
സം�ാന�ിെ� ഇല�ിക് െമാബിലി�ി

ഇേ�ാസി�ം വികസി�ി��തിന് അ��ലമായ

നിലപാടാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��ത്.
ഇല�ിക് െമാബിലി�ി ഇേ�ാ സി��ി��

വ�ത�� ഘടക��ം അവ�മായി ബ�െ��്

ആരംഭി�ി���ം ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി���മായ

പ�തികൾ/ പരിപാടികൾ �വെട േചർ��. 1.
'ഈസ്  ഓഫ് �യിങ് ' ബിസിന�് േകരള

സർ�ാരിെ� 'ഈസ്  ഓഫ് �യിങ് '
ബിസിന�ിന് ആ�ം ��വാ�ം �ടാെത ഇല�ിക്

വാഹന��െട �ചാരം വർ�ി�ി�വാ�മായി

െപാ�ജന�ൾ�് ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ

�ഖാ�ിരം ൈവദ�ത ഇ�ച� വാഹന�ൾ

വാ�വാ�� സൗകര�ം സ�മാ�ിയി��്.
േപാർ�ൽ �ഖാ�ിരം വി�ന നട��

െതെരെ��� ഇല�ിക് �വീല�കൾ�് േക�

സർ�ാറി� കീഴി�� മിനി�ി ഓഫ് െഹവി

ഇൻഡ�ീസ് , എഫ്.എ.എം.ഇ 2 (FAME 2)
സ�ിഡി �ീം �കാരം സ�ിഡി ലഭി��താണ്.
2021 �ൺ 11 �തൽ, ഇല�ിക് ഇ�ച�

വാഹന�ൾ�� സ�ിഡി ഇൻെസ�ീവ്
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10000/kWh നി�ം 15000/KWhആയി

ഉയർ�ിയി��്. പരമാവധി വാഹന�ിെ�

വില�െട 40% വെര സ�ിഡി ലഭി�ം.
െതെരെ��� വാഹന നിർ�ാതാ��െട

ഇല�ിക് �വീല�കൾ www.MyEV.org.in എ�

െവൈ��ിൽ നി�ം �ടാെത MyEV െമാൈബൽ

ആ�് (�ഗിൾ േ�  േ�ാറി�ം, ആ�ിൾ

ആ�്േ�ാറി�ം ലഭ�മാണ്) വഴി�ം ��്

െച�ാ��� സൗകര�ം ഒ��ിയി��്. ഇ��യിൽ

തെ� ആദ�മായി�ാണ് ഒ� േപാർ�ൽ �ഖാ�ിരം

ൈവദ�ത വാഹന�ൾ വാ�വാ�� സൗകര�ം

സ�മാ��ത്. 2. ചാർജിംഗ് േ�ഷൻ ഇല�ിക്

വാഹന��െട എ�ം വർ�ി��

സാഹചര��ിൽ ഇല�ിക് ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട എ�ം വർ�ി�ിേ��ത്

അത��ാേപ�ിതമാണ്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

KSEBL െ��ം ANERT െ��ം േന�ത��ിൽ

ഓേരാ 100 കിേലാമീ�ർ ��േ�ാ�ം ഒ� ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷൻ �ാപി�വാ�� �വർ�നം

നട�വ��. സ�കാര� സംരംഭകർ�്

�ണേമ��� ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ

�ാപി��തി�� സഹായ�ം നൽ�വാൻ

ഉേ�ശി��. 3. സാ��ിക സഹായം നിലവിൽ

ൈവദ�തി വാഹന�ൾ�് വൺ ൈടം ടാ�് മ�

െപേ�ാൾ ഡീസൽ വാഹന�െള അേപ�ി�

�റവാണ്. വാഹന വില�െട 5% മാ�മാണ്

ൈവദ�തി വാഹന�ൾ�് വൺ ൈടം ടാ�്

അടേ��ത്. എ�ാൽ ൈവദ�ത വാഹന��െട

�ചാരം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ൈവദ�തി

വാഹന��െട 2021-22, 2022-23 സാ��ിക

വർഷ�ിെല വൺ ൈടം ടാ�് (one time tax) 5%
ൽ നി�ം 2.5% ആ�ി ഇളവ് നൽ�� കാര�ം

സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��. 4. ൈവദ�ത

വാഹന�ൾ വാ�വാൻ േദശസാൽ�രി�

ബാ�കൾ �ീൻ വാ�ാ സൗകര�ം നൽ���്.
�ീൻ േലാ�കൾ�് േ�ാസ�ിംഗ് ഫീ�ം

പലിശനിര�ക�ം �റവാണ്. �ടാെത േകരള

സർ�ാർ �ാപനമായ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ

േകാർ�േറഷൻ (െക.എഫ്.സി.) ൈവദ�ത

വാഹന�ൾ വാ�വാൻ വാ�ാ സൗകര�ം

ലഭ�മാ���്. േകരള �ാൻേ�ാർ�്

െഡവലപ്െമ�് ഫിനാൻസ്  േകാർ�േറഷൻ

ലിമി�ഡ്  (െക ടി ഡി എഫ് സി), േകരള ബാ�്

എ�ിവ �ഖാ�ിര�ം വാ�ാ സൗകര�ം

ലഭ�മാ��ത് ൈവദ�ത വാഹന��െട എ�ം

വർ�ി�ി��തിൽ വലിയ പ�് വഹി��താണ്.
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5. േബാധവത്�രണം ഇല�ിക് വാഹന��െട

�ചാരം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇ.എം.സി.
�െട േന�ത��ിൽ ഇ-െമാബിലി�ി, ഇല�ിക്

െവഹി�ിൾ ചാർജിംഗ് ഇൻ�ാ��്ചർ

എ�ിവ�െട �േയാജന�െള�റി�  ്അവേബാധം

��ി��തിനായി 'േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ'
എ� േപരിൽ ഒ� വർഷം നീ�നിൽ��

ക�ാ�യിൻ 2021 �ൺ 5 �തൽ �ട�ക��ായി.
ഈ ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി വർഷം ��വ�ം

എ�ാ ആ�കളി�ം ഓേരാ െവബിനാർ സംഘടി�ി�

വ��. നിലവിൽ 16 െവബിനാർ ഇതിേനാടകം

സംഘടി�ി�ി��്. 2021 �ൺ 10 -ന് േഗാ

ഇല�ി�് ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി ഇല�ിക്

വാഹന��െട�ം ഇല�ിക് പാചക

ഉപകരണ��െട�ം നിർ�ാതാ�െള ഉൾെപ��ി

െവർച�ൽ എ�ിബിഷൻ സംഘടി�ി�ക��ായി.
േമ�റ� െവബിനാ�കൾ ഇ.എം.സി �െട

ഔേദ�ാഗിക േഫ�ു�് േപജി�െട�ം ത�മയം

�ചരി�ി�ക��ായി. െവർച�ൽ എ�ിബിഷെ�

ഭാഗമായി ബ�മാനെ�� േകരള �ഖ�മ�ി,
ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��് മ�ി,
ബ�മാനെ�� ഗതാഗത വ��് മ�ി എ�ിവ�െട

ആശംസാ വിഡിേയാകൾ �ദർശി�ി�ക��ായി.
6. ഒ�മി�� വാ��ം ഉയർ� ഡി�ൗ�ം (Bulk
procurement and bulk discount). സർ�ാർ

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ, സംഘടനകൾ എ�ിവ ഒ�മി�്

ഇല�ിക് വാഹന�ൾ വാ�വാൻ

ല��മി�കയാെണ�ിൽ �റ� വിലയിൽ ഒ�

ഡി�ൗേ�ാ� �ടി ഇല�ിക് വാഹന�ൾ

വാ�വാൻ സാധി��താണ്. ഇതിനാ��

സൗകര�ം ഇ.എം.സി. ഒ��ി നൽ��താണ്. 7.
പ�ിക് ഇ- െവഹി�ിൾ െഷയറിങ്  (Public
Mobility Sharing) സം�ാന�് ഇല�ിക്

വാഹന��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ

ല��മി�� 'േഗാ ഇല�ിക്' ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി

തി�വന��രം സി�ിയിൽ ൈപല�്

അടി�ാന�ിൽ 'പ�ിക് ൈബ�് െഷയർ'
സംവിധാനം �വർ�ി�ി��തി�� േസവന

ദാതാ�െള െതരെ���� ��ിയയിലാണ്

ഇ.എം.സി. പ�ിക് ൈബ�് സി�ം

(പി.ബി.എസ് .) �ീം �കാരം ഒ�ിലധികം ൈബ�്

െഷയർ ഓ�േറ�ർമാെര ഉൾെ�ാ�ി�്

�വർ�ി�ാൻ ല��മി��. ഇതി� സ�രാ��

ഓ�േറ�ർമാ�മായി കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം

െതെരെ��� �ല�ളിൽ ലാ�് ൈമൽ
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കണ�ിവി�ി ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി

ഊർ� കാര��മമായ േനാൺ-േമാ�ൈറസ്ഡ് ,
ഇല�ിക് ഓ�േറ�ഡ്  വാഹന�ൾ

െപാ�ജന�ൾ�് ഉപകാരമാ�ംവിധം

നൽ��താണ്. നിർ�ി� പ�തിയിൽ

ൈസ�ി�കൾ, ഗിയർ ൈസ�ി�കൾ �തൽ ഇ-
ൈബ�കൾ വെര ഉൾെ���. ഈ വാഹന�ൾ

സമീപ�� െറയിൽേവ േ�ഷ�കളി�ം ബസ്

േ�ഷ�കളി�ം വിന�സി�ാൻ ഉേ�ശി��. ഇത്

െ�യിൻ അെ��ിൽ ബ�കൾ വഴി വ��

യാ��ാർ�് പരി�ിതി സൗഹാർ�പരമായി

അവ�െട ല���ാന �ളിേല�്

എ�ിേ��വാൻ സഹായകമാ��. പ�തി�െട

ഭാഗമായി നൽ�� വാഹന�ൾ വാടക ഈടാ�ി

ന�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. 8. നിലവിെല

െപേ�ാൾ ഡീസൽ വാഹന�ൾ

ൈവദ�തിവത്കരി�ക നിലവിൽ െപേ�ാൾ

ഡീസൽ ഇ�ന�ിൽ �വർ�ി��

വാഹന�ളിെല എൻജിൻ മാ�ി ഇല�ിക്

വാഹനമായി മാ�വാൻ സാധി��താണ്.
ഇ�ര�ിൽ ൈവദ�ത വാഹന�ളാ�ി മാ�ി

�ാപി��ത് �ലം സാ��ിക ലാഭം

ഉ�ാ��താണ്. ഉദാഹരണ�ിന് ഇല�ിക് േഫാർ

വീല�കൾ�് അേത െപേ�ാൾ/ഡീസൽ

കാ�കെള�ാൾ വില ആ�െമ�ി�ം �വർ�ന

െചലവ് �റവ് ആയിരി�ം. െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ

ഒ� കിേലാമീ�ർ ഓ�േ�ാൾ 6 �പ �തൽ 8 �പ

വെര ചിലവ് വ�� സമയ�് ഇല�ിക്

േഫാർവീല�കൾ ഒ� കിേലാമീ�ർ ഓ�വാൻ

ഏകേദശം 3.1 �പ മാ�േമ െചലവ് വ���. 9.
�തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട �േയാഗം – �തന

സാേ�തിക വിദ�ക�െട �േയാഗം �ലം ൈവദ�ത

വാഹന��െട �ചാരം വർ�ി�ി�വാ�ം �ടാെത

ൈവദ�ത ഉ�ാദന വിതരണ �ംഖല

െമ�െ���വാൻ സാധി���മാണ്.
ഉദാഹരണ�ിന് 'െവഹി�ിൾ � �ിഡ് ' വിദ�

ഉപേയാഗി�  ്ൈവദ�ത വാഹന�െള ൈവദ�ത

�ി�മായി ബ�ി�ി�  ്ഒ� ബാ�റി ആയി

�വർ�ി�ി�വാൻ സാധി��താണ്. ഇ� �ലം

ൈവദ�തി ��തൽ േവ�ി വ�� സമയ�് (പീ�്

േലാഡ്  ൈടം) ആവശ�മായ ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

�റ�വാൻ സാധി��താണ്. �ടാെത ഉ�ാദനം

��ത�� സമയ�് ൈവദ�ത വാഹന�ളിൽ

ചാർജ്  െച�് ��ി�വാ�ം സാധി��താണ്.

(ബി) വിപണി വിലെയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ ഇല�ിക്

��ർ ലഭ�മാ�വാൻ എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ

(ബി) േക� ഊർ�മ�ാലയ�ിെ� കീഴി��

െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എനർജി
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നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്  ലിമി�ഡിെ�

അ�ബ� �ാപനമായ േകാൺെവർ െജൻസ്

എനർജി സർവീസസ്  ലിമി��മായി

(സി.ഇ.എസ് .എൽ.) േലാക പരി�ിതി ദിനമായ

2021 �ൺ 5 ന് EMC കരാറിൽ

ഏർെ��ക��ായി. ഈ പ�തി �കാരം

േകരള�ിെല െപാ� ജന�ൾ�് വിപണി

വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ ഇല�ിക്

�വീല�കൾ വാ�വാൻ സാധി�ം. േപാർ�ൽ

�ഖാ�ിരം വി�ന നട�� തിരെ���

ഇല�ിക് �വീല�കൾ�് േക� സർ�ാറി�

കീഴി�� മിനി�ി ഓഫ് െഹവി ഇൻഡ�ീസ് ,
എഫ്.എ.എം.ഇ. 2 (FAME 2) സ�ിഡി �ീം

�കാരം സ�ിഡി ലഭി��താണ്. 2021 �ൺ 11
�തൽ, ഇല�ിക് ഇ�ച� വാഹന�ൾ��

സ�ിഡി ഇൻെസ�ീവ് 10000/kWh നി�ം

15000/KWhആയി ഉയർ�ിയി��്. പരമാവധി

വാഹന�ിെ� വില�െട 40% വെര സ�ിഡി

ലഭി�ം. െപാ�ജന�ൾ�് തിരെ��� വാഹന

നിർ�ാതാ��െട ഇല�ിക് 2 വീല�കൾ

www.MyEV.org.in എ� െവൈ��ിൽ നി�ം

�ടാെത MyEV െമാൈബൽ ആ�് (�ഗിൾ േ�

േ�ാറി�ം, ആ�ിൾ ആ�്േ�ാറി�ം ലഭ�മാണ്)
വഴി�ം ��് െച�ാ��� സൗകര�ം

ഒ��ിയി��്. േമ�റ� പ�തി �കാരം

ലഭ�മാ�� ഇല�ിക് വാഹന��െട �ദർശനം

2021 െസപ്�ംബർ 1 �തൽ 4 വെര െവ�യ�ലം

ഇൻ�ി��ഷൻ ഓഫ് എ�ിനീേയഴ്  സ്  �ൗ�ിൽ

സംഘടി�ി�ക��ായി.

(സി) േറാ�കൾ പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ാൻ എനർജി

മാേനെ�ൻറ്  െസൻറർ േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ

നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�കൾ പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ാൻ എനർജി

മാേനെ��് െസൻറർ 'േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ'
എ� േപരിൽ ഒ� വർഷം നീ�നിൽ��

ക�ാ�യിൻ നട��. ഈ ക�ാ�യിനിെ�

സം�ാനതല �ട�ം 2021 �ൺ 5 ന്
നട�ക��ായി. ഈ ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി

വർഷം ��വ�ം എ�ാ ആ�കളി�ം ഓേരാ

െവബിനാർ സംഘടി�വാൻ തീ�മാനി�ി��്.
നിലവിൽ 16 െവബിനാർ ഇതിേനാടകം

സംഘടി�ി�ി��്. 2021 �ൺ 10 -ന് േഗാ

ഇല�ിക് ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി �ധാന

ഇല�ിക് വാഹന��െട�ം ഇല�ിക് പാചക

ഉപകരണ��െട�ം �ധാന നിർ�ാതാ�െള

ഉൾെ���ി െവർച�ൽ എ�ിബിഷൻ

സംഘടി�ി�ക��ായി. ഇ.എം.സി �െട 'Go
Electric' ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി

െപാ�ജന�ൾ�് �റ� വിലയിൽ ൈവദ�ത
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ഇ�ച� വാഹന�ൾ വാ�വാ�� സൗകര�ം

സ�മാ�ിയി��്. േമ�റ� പ�തി �കാരം

ലഭ�മാ�� ഇല�ിക് വാഹന��െട �ദർശനം

2021 െസപ്�ംബർ 1 �തൽ 4 വെര െവ�യ�ലം

ഇൻ�ിട�ഷൻ ഓഫ് എ�ിനീേയ�് �ൗ�ിൽ

സംഘടി�ി�ക��ായി.

(ഡി)

സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, വ�ാപാര-വ�വസായ

സ��യ�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ േപ ആൻഡ്

ചാർ�് അടി�ാന�ിൽ ചാർ�ിങ്

േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, വ�ാപാര-വ�വസായ

സ��യ�ൾ, സാധ�മായ മ� െപാ��ല�ൾ

എ�ിവിട�ളിൽ േപ ആ�് ചാർ�്

അടി�ാന�ിൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ

ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി� വ��. ഓേരാ

100 കിേലാമീ�റി��ിൽ ഒ� ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ

എ� രീതിയിൽ �ാപി��തിനാണ് അെനർ�്

ആദ� ഘ��ിൽ ല��മി��ത്. ഇതിനായി

എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർ�ീസ്  ലിമി�ഡ്

(E.E.S.L) എ� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�മായി േചർ�് സം�ാന�് സർ�ാർ,
െപാ�േമഖലാ, തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

എ�ിവ�െട ഉടമ�തയി�� സൗകര��ദമായ

�ല�ൾ ലഭ�മാെണ�ിൽ അവിെട ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി��താണ്. സ�കാര�

സംരംഭകെര�ടി ഇ.വി. ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ

�ാപി��തിൽ പ�ാളികളാ�ാ�� നടപടി

അെനർ�് സ�ീകരി�ി��്. �ധാന േറാ�കൾ�്

സമീപ�� േഹാ��കൾ, െറേ�ാറ�കൾ, മാ�കൾ

എ�ിവിട�ളിൽ �ാപി�� ഫാ�് ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്

േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായ േ�ഷ�കളിൽ ധനസഹായം

നൽ��തി�� പ�തി ഈ സാ��ിക വർഷം

അെനർ�് നട�ിലാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


