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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 582 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഇ-വാഹന നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. പി. ന��മാർ, 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഇ-വാഹന ഉപേയാഗെ�
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാർ ഉ�രവ് G.O. (MS) 24/2019/Trans
തീയതി 10/03/2019 �കാരം ഇല�ിക് വാഹന
നയം �പീകരി�  ്നട�ാ�ി വ��. ��ത
നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് രജി�ർ
െച�� സ�കാര� ആവശ��ി��

വാഹന�ളായ ഇല�ിക് േമാേ�ാർ ൈസ�ിൾ,
ഇല�ിക് േമാേ�ാർ കാർ, സ�കാര�
ആവശ��ി�പേയാഗി�� ൈ�വ�് സർ�ീസ്
െവഹി�ിൾസ് , ഇല�ിക് �ീവീലർ എ�ിവ�െട
ഒ��വണ നി�തി വില�െട 5% ആയി 2020-െല
ഫിനാൻസ്  ആ�് �കാരം നിജെ���ിയി��്. മ�
വാഹന�ൾ�് 9% �തൽ 21% വെരയാണ്
ഒ��വണ നി�തി ഈടാ��ത്. സർ�ാർ
ഉ�രവ് (G.O. (P) No. 12/2021/Trans dated
23/02/2021 in SRO No.231/2021) �കാരം
01.04.2021 �തൽ രജി�ർ െച�� എ�ാ തരം
ഇല�ിക് വാഹന��െട�ം നി�തി രജിേ�ഷൻ
തീയതി �തൽ ആദ�െ� അ� വർഷെ�
നി�തി�െട 50% ഇള�ം അ�വദി�ി��്.
3,00,000/- �പ വെര വാർഷിക വ�മാന��
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�ക�െട ഉടമ�ർ�് 30,000/-
�പ സ�ിഡി�ം നൽകി വ��. ഇല�ിക്
വാഹന�െള േക� സർ�ാർ ഉ�രവ് SO
5333(E) dated 18/10/2018 �കാരം െപർമി�്
എ���തിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി. മാ�മ� േക�
സർ�ാർ വി�ാപനം GSR 525(E) dated
02/08/2021 �കാരം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�്
രജിേ�ഷൻ ഫീസ്  ഒഴിവാ�ി െകാ�് േക�
േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 81-ൽ േഭദഗതി െച�്
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. 15 വർഷം കാലാവധി
�ർ�ിയാ�ിയ ഡീസൽ ഓേ�ാറി�കൾ
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01.06.2021 �തൽ CNG/LNG/Electrical Energy
എ�ിവയിേലതിേലെ��ി�ം മാ�ിയാൽ മാ�േമ
േറാഡിൽ ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി നൽകാൻ
പാ�� എ� േകരള േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 292A
�കാരം വ�വ� െച�ി��്. സം�ാന�്

ഇല�ിക് വാഹന��െട ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ് G.O. (Rt)
No. 473/2019/Trans dated 15.10.2019 �കാരം
േകരളാ േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡിെന േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി �മതലെ���ിയി��്.
ആയതിൻ �കാരം േകരള�ിൽ തി�വന��രം,
െകാ�ം, എറണാ�ളം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ
എ�ീ ജി�കളിലായി 6 ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി�ി��്. 26 �ല�ളിൽ ചാർജിംഗ്
േ�ഷ�കൾ �ാപി��തി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��തായി
െക.എസ് .ഇ.ബി. അധി�തർ അറിയി�ി��്.

(ബി) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഇ-വാഹന നയം
നട�ാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഉ�്. െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.യിൽ ഇ-വാഹന നയം
നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി 2018 നവംബർ
മാസ�ിൽ െവ�് ലീസ്  അടി�ാന�ിൽ 31
സീ�� 10 A/C ഇല�ിക് ബ�കളാണ് M/s
മഹാേവാേയജ്  എൽ.എൽ.പി എ� �ാപന�ിൽ

നി�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്.
2019-2020-ൽ ടി ബ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീസ്
നട�ിയേ�ാൾ േകാർ�േറഷന് കി�ിയി��
ശരാശരി വ�മാനം �തി കിേലാമീ�റിന് 38.01
�പയാണ്. എ�ാൽ ഇതി� നൽ േക� വാടക
�തി കിേലാമീ�റിന് 43.20 �പയാണ്. ഇതി�
�റെമയാണ് ൈവദ�തി ചാർ�്, ക��ർമാ�െട
േവതനം എ�ിവയി�ളള െചലവ് ആയതിനാൽ ഇത്
ലാഭകരമായി��ി�. ഈ സാഹചര��ിൽ 2
ബ�കൾ െകാ�ി െമേ�ാ െറയിൽ േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ്  ആവശ�െ�� �കാരം ടി �ാപന�ിന്

നൽകിയിരി�യാണ്. ബാ�ി ബ�കൾ േകാവിഡ്
സാഹചര��ിൽ ��തൽ ന�ം ഉ�ാ��തിനാൽ
സർ�ീസിന് ഉപേയാഗി�ാെത M/s മഹാേവാേയജ്
എൽ.എൽ.പി.�െട പ�ലാ��ത്. ഇേ�ാൾ
ലഭ�മായ ഇല�ിക് ബ�കൾ ഒ� തവണ ചാർ�്

െച�േ�ാൾ 200 കിേലാമീ�റിൽ താെഴ മാ�േമ
ഓടി�വാൻ കഴി��ള�. അതിനാൽ ഇത്
തി�വന��രം-എറണാ�ളം സർ�ീസ്
നട�േ�ാൾ ഹരി�ാട്  ചാർ�് െചേ��തായി
വ���്. ഇ�ര�ിൽ ഇട�് 20 �തൽ 30
മിനി�വെര ചാർ� െച��തിനായി
നിർ�ിയിേട� സാഹചര��ളളതിനാൽ യാ��ാർ
ഈ ബ�കെള ആ�യി��തിൽ വി�ഖത
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കാണി���്. ഇത് ദീർഘ�ര സർ�ീസ്
നട�ി�ി�ം തട�ം ഉ�ാ���്. ഈ
സാഹചര��ിൽ ��തൽ െമ�െ�� ഇലക് �ിക്
വാഹന�ൾ ലഭ�മാേ����്. ആയതിനാൽ

KIIFB ധനസഹായേ�ാെട 50 ഇല�ിക്
ബ�കൾ വാ��തി�� െട�ർ നടപടി
�മ�ൾ �േരാഗമി� വരികയാണ്.

(സി)

െപാ�േമഖലയിൽ ഇ-വാഹന�ൾ
നിർ�ി��തിന് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
സർ�ാർ വാഹന�ൾ ഇ-വാഹന�ളാ�ി
മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

(സി) െപാ�േമഖലയിൽ ഇ-വാഹന�ൾ നിർ�ി��ത്
സംബ�ി� പ�തി ഇേ�ാൾ സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയിലി�. സർ�ാർ വാഹന�ൾ ഇ-
വാഹന�ളാ�ി മാ��ത് സംബ�ി� വിവരം
സർ�ാർ തല�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.
എ�ി��ാ�ം 07.03.2020െല G.O.(P) No.
24/2020/FIN �കാരം എ�ാ സർ�ാർ വ��ക�ം
വാടക�് എ��് ഉപേയാഗി�� വാഹന�ൾ
ഇല�ിക് വാഹന�ൾ ആയിരി�ണെമ�ം അവ
ANERT വഴി ലഭ�മാ�ി
ഉപേയാഗിേ��താെണ�ം ഉ�രവായി��്.
അേതാെടാ�ം എ�ാ വ��് േമധാവിക�ം വാടക�്
എ��് ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� എ�ാ fossil
ഇ�ന വാഹന��ം ഒഴിവാ�ി 01.04.2020 �തൽ
ഇല�ിക് വാഹന�ൾ വാടക�്
ഉപേയാഗിേ��താെണ�ം ഉ�രവായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


