
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 625 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�് ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) ഇല�ിക് വാഹന�ൾ �ടി വ��
സാഹചര��ിൽ ഇ�രം വാഹന�ൾ�്
ആവശ�മായ ��തൽ ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) െപേ�ാൾവില വർ�നവ് �ല�� �യാസം
ഗണ�മായി �റ�ക, പരി�ിതി മലിനീകരണം
ല�കരി�ക, ഊർ� �ര� ഉറ�ാ�ക
�ട�ിയ ��ധാനമായ, അ�� തല�റെയ വെര
സ�ാധീനി�� വൻല���ൾ ��ിൽ ക�്
ൈവദ�തി വാഹന�ൾ�് അതീവ �ാധാന�ം
നൽകിവ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള സർ�ാർ
ഇ-െവഹി�ിൾ േപാളിസി �റ�ിറ�ിയി��്.
ൈവദ�തി വാഹന��െട ഉപേയാഗ�ി�ം

വിപണി�െട ഉണർവി�ം ��ധാനമായ പ�്
വഹിേ��ത് ചാർജിങ്  സംവിധാന��െട
പര�ാ�ത ആണ്. േകരള സർ�ാരിെ� ഇ-
െവഹി�ിൾ േപാളിസി �കാരം സം�ാന�ടനീളം

മതിയായ േതാതിൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി��തിനായി െകഎസ്ഇബിഎൽ
െനയാണ് േനാഡൽ ഏജൻസി ആയി

തിരെ���ി��ത്. ഇ�കാരം എ�ാ ജി�കളി�ം
ആയി 250 ൽ പരം വ�� ഒ� ചാർജിങ്  േ�ഷൻ
�ംഖല �ാപി�ാൻ ല��മി�്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �വർ�ി��. സം�ാന

സർ�ാരിെ� ഇ െമാബിലി�ി �േമാഷൻ ഫ�ിൽ
നി�ം �ാരംഭഘ�ം ആയി ആ� ജി�കളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ െ� സ��ം �ല�് േഫാർ
വീലർ വാഹന�ൾ�ായി ഇ�രം േ�ഷ�കൾ
�ാപി�ക�ം അവ 7.11.2020 �തൽ
െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ� െകാ��ക�ം
െച�ിരി��. േകരള�ിൽ ഇ�വെര ക�ീഷൻ
െച�കഴി� േ�ഷ�കൾ താെഴ േചർ�� 1.
േനമം, തി�വന��രം 2. ഓൈല , െകാ�ം 3.
പാലാരിവ�ം , എറണാ�ളം 4. വി�ർ , ��ർ 5.
ന�ളം , േകാഴിേ�ാട്  6. െചാ�, ക�ർ സം�ാന

ഗവൺെമൻറിെ� ഈ െമാബിലി�ി െ�ാേമാഷൻ
ഫ�ിൽനി�ം 26 �തിയ ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ
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നിർമി��തി�� ഭരണാ�മതി �ടി ലഭി�ി��്.
അ��ം േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�നം

�േരാഗമി�കയാണ്. അേതാെടാ�ം േക�
ഗവൺെമ�ിെ� െഫയിം II പ�തി �കാരം ഉ�
30 ചാർജിങ്  േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ടി നട� വരികയാണ്.
ഇ�ര�ിൽ എ�ാ ജി�കളി�മായി 56
േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണം ഏതാ�ം
മാസ�ൾ��ിൽ തെ�
�ർ�ീകരി��തായിരി�ം. ഇേതാെടാ�ം
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�കൾ ചാർ�്

െച��തിനായി േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ വിതരണ
േപാ�കളിൽ ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ പ�്

ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ടി നിർ�ി��തി�ളള
നടപടികൾ �േ�ാ�് േപാ��. ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ �ടി വ�� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം

വാഹന�ൾ�് ആവശ�മായ ��തൽ ചാർജിംഗ്
േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിെ� ഭാഗമായി
േദശീയ, സം�ാന പാതകൾ ഉൾെ�െട��
�ധാന േറാ�കൾ�് സമീപം ചാർജിങ്
േ�ഷ�കൾ അെനർ�് �േഖന�ം �ാപി�വ��.
തി�വന��രം,  െകാ�ം, ആല�ഴ, ഏറണാ�ളം,
ഇ��ി, പാല�ാട്  , കാസറേഗാഡ്  എ�ീ
ജി�കളിലായി ആെക 9 ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ
�ാപി�കഴി�. ആല�ഴ, ��ർ, മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ എ�ീ ജി�കളിൽ
ഓേരാ ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ  �ാപി��

���ി നട�വ��. ഓേരാ 100
കിേലാമീ�റി��ിൽ ഒ� ചാർജിങ്  േ�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 ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ
�ാപി��താണ്. സ�കാര� സംരംഭകെര�ടി
ഇ.വി. ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിൽ

പ�ാളി കളാ�ാ�� നടപടി അെനർ�്
സ�ീകരി�ി��്. �ധാന േറാ�കൾ�് സമീപ��
േഹാ��കൾ, െറേ�ാെറ�കൾ, മാ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ �ാപി�� ഫാ�് ചാർജിങ്
േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്

േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായ േ�ഷ�കളിൽ ഇതിനായി



3 of 3

അെനർ�് �േഖന ധനസഹായം നൽ��തി��
പ�തി ഈ സാ��ികവർഷം

നട�ിലാ��താണ്.

(ബി) ക�ർ ജി�യിൽ ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ്

െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട കീഴിൽ ചാർജിംഗ്
േ�ഷ�കൾ �വർ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ബി)
ക�ർ ജി�യിൽ െചാ�ാ സബ് േ�ഷനിൽ ആണ്

ഇേ�ാൾ ചാർജിംഗ് േ�ഷൻ �വർ�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


