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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 656 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഊർ�
സംര�ണ�ി�മായി ൈവദ�തി വ��് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട �ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഊർ� സംര�ണ
�ി�മായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ, അനർ�്,
ഇ.എം.സി എ�ിവർ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ
�വെട േചർ��. െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.
െപേ�ാൾ വില 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�തിവാഹന�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 ചാർ�ിംഗ് സംവിധാന��െട
പര�ാ�ത ആണ്. േകരള സർ�ാരിെ� ഇ-
െവഹി�ിൾ േപാളിസി �കാരം സം�ാന�ടനീളം

മതിയായ േതാതിൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-
െനയാണ് േനാഡൽ ഏജൻസി ആയി

െതരെ���ി��ത്. ഇ�കാരം എ�ാ
ജി�കളി�മായി 250 ൽ പരം വ�� ഒ� ചാർജിംഗ്
േ�ഷൻ �ംഖല �ാപി�ാൻ ല��മി�്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �വർ�ി��. ഊർ�
സംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ
�വെട േചർ��. 1.വിതരണേമഖലയിൽ
ഊർ�ന�ം �റ��തിനായി
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട നവീകരണം. ൈവദ�തി
വിതരണ േമഖലയിൽ ഊർ� ന�ം �റ��തി�ം
കാര��മാ��തി�മായി വിതരണ
�ാൻേ�ാർമ�കൾ ഉ�ത
നിലവാര�ിെല�ി�� �വർ�ന�ൾ
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�ട��. ഇതിെ� ഭാഗമായി അടിമാലി, രാജ�ാട് ,
ഒ�ർ െസ��ക�െട�ം പരിധിയി�ളള എ�ാ
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട�ം നവീകരണ
�വർ�ന��ം �ടർ�് ക�ർ, തി�ർ, ആല�ഴ

ഇല�ി�ൽ സർ�ി�കൾ�് കീഴി�ളള വിതരണ
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട നവീകരണ േജാലിക�ം
�ർ�ീകരി�ി��്. 2.ൈഹേവാൾേ�ജ്
ഡി�ിബ�ഷൻ സി�ം (എ� .്വി.ഡി.എസ്)
പ�തി. ൈവദ�തി വിതരണ ന�ം �റ��തിനായി
നട�ിലാ�� ൈഹേവാൾേ�ജ്  ഡി�ിബ�ഷൻ
സി�ം (എ� .്വി.ഡി.എസ് .) പ�തി
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ വിജയകരമായി
തി�വന��രം ജി�യിൽ േപയാട്  ഇല�ി�ൽ
െസ�നിൽ നട�ിലാ�ിയി��. ഇതി�െട
ൈവദ�തി തട��ം അപകട��ം നെ�ാരളവ് വെര
ഒഴിവാ�വാൻ കഴി���്. ��ത പ�തി
വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പ�നംതി�,
േകാ�ി ഇല�ിക് െസ��കളിൽ
എ� .്വി.ഡി.എസ് . പ�തി നട�ിലാ�ി. �ടാെത
2018-19 െല 40 ല�ം �പ�െട സർ�ാർ ഫ�്
വിനിേയാഗി�  ്തി�ർ 15 െക.വി.എ. �െട 20
�ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�� ൈഹേവാൾേ�ജ്
ഡി�ിബ�ഷൻ സി�ം (എ� .്വി.ഡി.എസ് .)
പ�തി�െട �വർ�ന��ം നട�ിയി��്.
പാല�ാട്  ജി�യിൽ �ൽ�ാൻേപ� ഇല�ി�ൽ
െസ�െ� പരിധിയിൽ 40 ല�ം �പ�െട
എ� .്വി.ഡി.എസ് . പ�തി�െട �വർ�ന��ം

ഹരി�ാട്  ഇല�ി�ൽ സർ�ിളിെ� പരിധിയിൽ 46
ല�ം �പ�െട എ� .്വി.ഡി.എസ് . പ�തി�െട
നിർ�ാണ �വർ�ന��ം �േരാഗമി� വ��. 3.
ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി േകരള സർ�ാർ
ഊർ� േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി വിഭാവനം െച�
അ� പ�തികളിൽ ഒ�ായ ഫിലെമ�് രഹിത
േകരളം (FFK) പ�തി �കാരം ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി സഹായ വിലയിൽ
�ണേമൻമ�� LED ബൾ�കൾ വിതരണം െച�
വ��. ടി പ�തി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ�
േന�ത��ിൽ ഇ.എം.സി. �െട പ�ാളി�േ�ാ�

�ടിയാണ് നട�ാ��ത്. ഉപേഭാ�ാ��െട

ൈകവശ�� സാധാരണ ബൾ�ക�ം
സി.എഫ്.എൽ.-ക�ം തിരിെ���ാ�ം അവ
�ര�ിതമായി സം�രി��തി���
�മീകരണ�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഈ പ�തി
�ാവർ�ിക മാ��േതാ��ടി ഏകേദശം 250
െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ലാഭി�വാൻ കഴി�െമ�്
കണ�ാ�ിയി��്. �ടാെത ഫിലെമ�്
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ബൾ�കളിെല െമർ�റി ��ി�� മലിനീകരണ
സാധ�ത �റ�വാ�ം ഹരിത�ഹവാതക
ഉ�ർജനം �റ��തി�ം സാധി��. ഈ
പ�തി വഴി ഇതിേനാടകം 94 ല��ിൽപരം LED
ബൾ�കൾ വിതരണം െച�ി��്. അെനർ�്
സം�ാന�് ഇല�ിക് വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 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 എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർ�ീസ്
ലിമി�ഡ്  (E.E.S.L) എ� േക� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�മായി േചർ�് ഇ�വെര വിവിധ
േമാഡ�കളി�� 130 ഇല�ിക് കാ�കൾ 20
സർ�ാർ വ��കളിലായി അെനർ�്
നൽകിയി��്. േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിെ� േസഫ്
േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി 71 ഇല�ിക്
വാഹന��ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ.എം.സി.
സം�ാന�് ഊർ� സംര�ണം
കാര��മമാ��തിനായി താെഴ പറ��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. േക� ഊർ�
സംര�ണ നിയമം 2001 �കാരം നി��
ഉപേഭാ�ാ�ളായി �ഖ�ാപി�െ�� 15 വൻകിട
ഊർ� ഉപേഭാ�ാ��െട വാർഷിക ഊർ�
ഉപേഭാഗ�ിെ� േമൽേനാ�ം നട�ി വ��.
�തിയതായി നിർ�ി�� വാണിജ� െക�ിട�ളിൽ
100 kW/120 kVA �് �കളിൽ ൈവദ�തി
ആവശ��� െക�ിട�ൾ�് ഊർ�സംര�ണ

നിയമ �കാരം എനർജി കൺസർേവഷൻ
ബിൽഡിംഗ് േകാഡ്  (ECBC)
നിർബ�ിതമാ�ിെ�ാ�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. 2017 �തൽ ഇത് േകരള
സം�ാന െക�ിട നിർ�ാണ ച��ളിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. 150-� �കളിൽ വ��
എ�ിനീയർമാർ�് ECBC മാനദ��ള�സരി�്

െക�ിടം ഡിൈസൻ െച��തി�� ക���ർ 
സി�േലഷനി�ം സാേ�തിക വിദ�യി�ം Hands on
training �ടി നൽ�ക�ം, ഇതിെ� ഭാഗമായി
ECBC �കാരം നിർ�ി� െക�ിട�ൾ പരിേശാധി�്
സർ �ിൈഫ െച��തിന് BEEE (Building
Energy Efficiency Experts) എ� ഒ� േകഡറിെന
എംപാനൽ െച�ക�ം െച�. ഊർ�സംര�ണ

നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�� �ാേ�ർഡ്സ്
& േലബലിംഗ് പരിപാടിെയ�റി�്
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േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട�ി വ��.
'ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം' പ�തി വഴി
േകരള�ിൽ 2020 �തൽ ഊർ��മത �ടിയ�ം
��തൽ �കാശം നൽ���മായ എൽ.ഇ.ഡി
ബൾ�കൾ വ�ാപി�ി�വാൻ േവ�
�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��. േകരള�ിെല

എ�ാ വൻകിട ൈവദ�ത ഊർ�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ഊർ� ഓഡി�്
നിർബ�മാ�ി 2011 ൽ സം�ാന സർ �ാർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. സർ�ാർ
ഉടമ�തയി�� െച�കിട വ�വസായ/വാണിജ�/
െക�ിട േമഖലയിൽ സൗജന� �ാഥമിക ഊർ�
ഓഡി�് പ�തി നട�ിലാ��. സം�ാന�്

ഊർ� സംര�ണ �വർ�ന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ� ല��േ�ാെടയാണ്

േകരള സർ�ാർ ഊർ� സംര�ണ അവാർഡ്
ഏർെ���ിയിരി��ത്. 2019 ൽ തി�വന��രം
ജി�യിെല 10 ഗവൺെമ�് പ�ിക്/ക��ണി�ി
െഹൽ�് െസ��കളിൽ െമാ�ം 327
എൽ.ഇ.ഡി. ട�ബ് ൈല�കൾ, 240 എൽ.ഇ.ഡി.
ബൾബ്, 145 സീലിംഗ് ഫാൻ എ�ിവ വിതരണം
െച�ക�ം, ആെക 30049 �ണി�് ഊർ� ലാഭം
ഉ�ാ�ക�ം െച�. ൈചതന�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി 2019-20 കാലയളവിൽ തി�വന��രം
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഊർ�കാര��മത

�റ� ൈവദ�ത ഉപകരണ�ൾ മാ�ി
ഊർ �കാര��മത �ടിയവ �ാപി�ി��്.
സം�ാന ഊർ� സംര�ണ നിധിയിൽ നി�ം
ഒ� േകാടി �പ വിനിേയാഗി�ാണ് പ�തി
നട�ിലാ�ിയത്. ഇ��ടാെത ഗവൺെമ�്
െമഡി�ൽ േകാേളജ് , ��ർ, െച�് േഹാ�ി�ൽ,
��ർ, ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ് ,
കളമേ�രി, ജനറൽ േഹാ�ി�ൽ, പാലാ, ഡി�ി�്
േഹാ�ി�ൽ, ��ർ എ�ിവിട�ളിൽ ഊർ�
സംര�ണം കാര��മമാ�ിയി��്. റീജിയണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഒ�ാൽേമാളജി,
തി�വന��ര�ം, പാല�ാട്  സർ�ാർ
�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി യി�ം
പ�തി നട�ിലാ�ിവ��. സർ�ാർ
െക�ിട��െട ഊർ� കാര��മത
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പാല�ാട് , ക�ർ
സിവിൽ േ�ഷ�കളിൽ ഊർ� കാര��മത
�റ� ഉപകരണ�ൾ മാ�ി ഊർ� കാര��മത
�ടിയ ഉപകരണ�ൾ �ാപി�. �റിസം രംഗ�്

�വർ�ി�� െതരെ��� ഹൗസ്  േബാ�ിെല
ഊർ� കാര��മത വർ�ി�ി��തിെ�
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ഭാഗമായി ഊർ��മത �ടിയ േലാ േവാൾ�്
ഡി.സി. ഉപകരണ�ൾ ഘടി�ി�ക�ം
സൗരൈവദ�തി ഉപേയാഗി�  ്�വർ �ി�ി�ക�ം

െച�� പ�തി 2021 ൽ �ർ�ീകരി�. ��നാട് ,
��ർ, െപാ�ാനി േകാൾ നിലയ�ളിൽ
ഉപേയാഗി�� ഊർ� കാര��മത �റ�
െപ�ിപറ പ�കൾ�് പകരം ഉപേയാഗി�വാൻ
സാധി�� ഊർ�കാര��മത �ടിയ പ�കൾ
വികസി�ി�. ഇ.എം.സി, പാല�ാട്  �ിതി

െച�� �യിഡ്  കൺേ�ാൾ റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്
(FCRI), േകരള സർ�ാർ �ാപനമായ RAIDCO
എ�ിവ�ം േചർ�് സം��മായാണ് പ�തി
നട�ിലാ�ിയത്. േകാ�യം ജി�യിെല അ�ന�ം,
അല�ഴ ജി�യിൽ ��നാട്  ആർ േ�ാ�ി�ം
പരീ�ണാർ�ം പ�് �ാപി�്

�വർ�ി�ി���്. �ാമ പ�ായ�കളിൽ

ഊർ� സംര�ണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി മാ�കാ ഊർ�കാര��മ �ാമ
പ�ായ�് എ� പ�തി നിലവി��്. 2016-
2021 കാലയളവിൽ േകരള�ിെല 14
�ാമപ�ായ�കളിൽ ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ പ�തി മ�് �ാമ
പ�ായ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാൻ
പ�തിയി��. വ�വസായശാലകളിൽ ഊർ�
സംര�ണം ഉറ�വ��വാൻ വ�വസായ
പാർ�ക�ം ���ക�ം േക�ീകരി�  ്25
ശി�ശാലകൾ നട�വാൻ പ�തിയി��.
നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ ഊർ�
കാര��മത വർ�ി�ി�� തിെ� ഭാഗമായി
ഇ.എം.സി 'ഊർ�യാൻ' പ�തി നട�ിവ��.
പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിെല 8
നിേയാജക മ�ല�ളിെല (ഒ�ർ, ���ാട് ,
മണ�ർ, ��ം�ളം, ക�മംഗലം, ഇരി�ാല�ട,
െകാ���ർ, ��വാ�ർ) െതരെ���

സർ�ാർ െക�ിട��െട ഊർ� ഓഡി�്
ആരംഭി�. �ടാെത തി�വന��രം ജി�യിെല 2
നിേയാജക മ�ല�ിെല (േനമം, കഴ��ം)
സർ�ാർ ��ക�െട ഊർ� ഓഡി�് ആരംഭി�.
ഇ��ടാെത കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല

തിരെ��� 6 ��കളിൽ ഊർ� കാര��മത
�റ� ഉപകരണ�ൾ മാ�ി ഊർ� കാര��മത
�ടിയ ഉപകരണ�ൾ �ാപി��

�വർ�ന�ൾ �ാരംഭഘ��ിലാണ്. �ടാെത
പാല�ാട്  ജി�െയ ഊർ� കാര��മമായ
ജി�യായി മാ��തിെ� ഭാഗമായി െതരെ���

സർ�ാർ െക�ിട��െട�ം വിദ�ാലയ��െട�ം
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ഊർ� ഓഡി�് ആരംഭി�. ഊർ� സംര�ണ
വിഷയ�ിൽ വിദ�ാർ�ികെള

പ�ാളികളാ��തിെ� ഭാഗമായി �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ്
�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം. ഇതിെ� ഭാഗമായി
7841 ��കെള 41 വിദ�ാഭ�ാസ ജി�കളിൽ
നി�ായി സംഘടി�ി�  ്70000 േ�ാളം ��ിക�െട
േന�ത��ിൽ ഊർ� സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ നട�ി. ഈ പ�തി മ�്
��കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ

നട�വ��. െപാ�ജന�ൾ�്
ഊർ�സംര�ണ രംഗ�് അവേബാധം
സ��ി��തി� േവ�ി സർ�ാേരതര
�ാപന�ൾ വഴി (NGO) ഊർ�സംര�ണ

�ാ�ക�ം പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി വ��.
ഇല�ിക് വാഹന��െട �ചാരം
വർ�ി�ി��തി�ം എ�ം വർധി�ി��
തി�മായി താെഴ പറ�� �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��. ഇ-െമാബിലി�ി, ഇല�ിക് െവഹി�ിൾ
ചാർ�ിംഗ് ഇൻ�ാ��ർ എ�ിവ�െട
�േയാജന�െള�റി�  ്അവേബാധം
��ി��തിനായി 'േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ'
എ� േപരിൽ ഒ� വർഷം നീ�നിൽ��
ക�ാ�യിൻ ഇ.എം.സി നട�ിവ��. ഈ
ക�ാ�യിനിെ� സം�ാനതല ഉദ്ഘാടനം 2021
�ൺ 5 ന് നട�ക��ായി. ഈ ക�ാ�യിനിെ�
ഭാഗമായി വർഷം ��വ�ം എ�ാ ആ�കളി�ം ഓേരാ
െവബിനാർ സംഘടി�ി� വ��. നിലവിൽ 15
െവബിനാർ ഇതിേനാടകം സംഘടി�ി�ി��്. 2021
�ൺ 10 - ന് േഗാ ഇല�ി�് ക�ാ�യിനിെ�
ഭാഗമായി �ധാന ഇല�ിക് വാഹന��െട�ം
ഇല�ിക് പാചക ഉപകരണ��െട�ം �ധാന
നിർ�ാതാ�െള ഉൾെപ��ി െവർച�ൽ
എ�ിബിഷൻ സംഘടി�ി�ക��ായി. േമ�റ�
െവബിനാ�കൾ ഇ.എം.സി �െട ഔേദ�ാഗിക
േഫ�ു�് േപജി�െട�ം �േ�പണം
നട�ക��ായി. െവർച�ൽ എ�ിബിഷെ�
ഭാഗമായി ബ�മാനെ�� േകരള �ഖ�മ�ി �ീ.
പിണറായി വിജയൻ, ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി
വ��് മ�ി �ീ. െക. ��ൻ��ി, ബ�മാനെ��
ഗതാഗത വ��് മ�ി �ീ. ആ�ണി രാ�, േഡാ.
ബി. അേശാക് IAS, �ൻ ഊർ� വ��് െസ��റി,
�ീ സൗരഭ് �മാർ, എ�ിക��ീവ് ൈവസ്
െചയർമാൻ, എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്
ലിമി�ഡ് , �ീമതി മ�വ ആചാര� എം.ഡി &
കൺെവർജൻസ്  എനർജി സർവീസസ്
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ലിമി�ഡിെ� (സി.ഇ.എസ് .എൽ) സി.ഇ.ഒ
എ�ിവ�െട ആശംസ വിഡിേയാകൾ
�ദർശി�ി�ക��ായി. ഇ.എം.സി �െട 'Go
Electric' ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി
െപാ�ജന�ൾ�് �റ� വിലയിൽ ൈവദ�ത
ഇ�ച� വാഹന�ൾ വാ�വാ�� സൗകര�ം
സ�മാ�ിയി��്. േക� ഊർ�
മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപനമായ എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്
ലിമി�ഡിെ� അ�ബ� �ാപനമായ

േകാൺെവർെജൻസ്  എനർജി സർവീസസ്
ലിമി��ം (സി.ഇ.എസ് .എൽ) േചർ�ാണ് ഈ
പ�തി നട��ത്. േമ�റ� പ�തി �കാരം
െപാ�ജന�ൾ�് �റ� വിലയിൽ ഇല�ിക്
�വീല�കൾ ലഭ�മാ��തി�� പ�തി�െട
സം�ാനതല ഉദ് ഘാടന�ം �ദർശന േമള�ം
െവബ് േപാർ�ൽ ഉദ്ഘാടന�ം ബ�മാനെ��
ൈവദ�തി വ��് മ�ി �ീ. െക. ��ൻ��ി 2021
െസപ്�ംബർ 1 ന് നിർവഹി�. െവ�യ�ലം
ഇൻ�ിട�ഷൻ ഓഫ് എൻജിനിേയ�് �ൗ�ിലാണ്
ചട�് സംഘടി�ി�ത്. ഇല�ിക് ���ക�െട
െട�് ൈ�വ് ഉദ്ഘാടനം �ീ വി. െക �ശാ�്
എം.എൽ.എ നിർവഹി�. വാർഡ്  കൗൺസിലർ
�ീ. പാളയം രാജൻ, ഊർ� വ��് �ിൻസി�ൽ
െസ��റി �ീ. രാേജഷ്  �മാർ സിൻഹ
ഐ.എ.എസ് , എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ
ഡയറ�ർ േഡാ. ആർ ഹരി�മാർ,
സി.ഇ.എസ് .എൽ എം.ഡി & സി.ഇ.ഒ മ�വാ
ആചാര�, ഇൻഡ�ീസ്  & ഇൻ�ാ��ർ �ാനിംഗ്
േബാർഡ്  ചീഫ് �ീ. േജായ്  വി.എൻ.ആർ,
അെനർ�് സി.ഇ.ഒ �ീ. നേര�നാഥ്  െവ�രി ഐ.
എഫ്. എസ് ., അെനർ�് ചീഫ് െട�ി�ൽ മാേനജർ
�ീ. അനീഷ്  എസ് .�സാദ്, ഇല�ി�ൽ
ഇൻെ��േറ�് ചീഫ് �ീ. വി.സി. അനിൽ �മാർ
എ�ിവർ ചട�ിൽ പെ���. േ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�ിനിേയ�്

�ൗ�ിൽ സംഘടി�ി�ക��ായി. ബ�മാനെ��
െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ, െതാഴിൽ വ��് മ�ി �ി. വി
ശിവൻ��ി, ആരാധ�യായ തി�വന��രം േമയർ
�മാരി ആര� രാേജ�ൻ, വ�ി�ർ�ാവ് നിയമസഭാ
മ�ല�ിെല ബ�മാനെ�� MLA �ീ. വി.െക.
�ശാ�്, കഴ��ം നിേയാജക മ�ല�ിെല

ബ�മാനെ�� എം.എൽ.എ. �ീ. കടകംപ�ി
�േര�ൻ, കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല
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ബ�മാനെ�� MLA �ീ. ഐ. ബി. സതീഷ് ,
മ��ർ നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ബ�മാനെ��
എം.എൽ.എ. �ീമതി. ൈശലജ ടീ�ർ എ�ിവർ
�ദർശനം സ�ർശി�ക�ം ആശംസ വീഡിേയാ
നൽ�ക�ം െച�ി��്. ആശംസ വീഡിേയാ
ഇ.എം.സി �െട ഔേദ�ാഗിക േസാഷ�ൽ മീഡിയ
േപ�കളിൽ �ദർശി�ി�ക�ം െച�ി��്. ഇ�
�ടാെത ആകാശവാണി, എഫ്.എം. േറഡിേയാ
എ�ീ മാധ�മ�ളിൽ �ടി ഈ പ�തിെയ�റി�ം
�ദർശന�ിെ� വിശദ വിവരണം ഒ� ആ�

കാലേ��് നൽകിയി��്. ഈ പ�തി �കാരം
േകരള�ിെല െപാ� ജന�ൾ�് വിപണി
വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ ഇല�ിക്
�വീല�കൾ വാ�വാൻ സാധി�ം. ഈ പ�തി
നട�ിലാ��തിനായി, CESL ഇല�ി�്
�വീല�ക�െട നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�്
രാജ�വ�ാപകമായി െട�ർ �ണി�ക�ം 6 വാഹന
നിർ�ാതാ�െള എം-പാനൽ െച�ി���്.
െപാ�ജന�ൾ�് േമ�റ� വാഹന
നിർ�ാതാ��െട ഇല�ിക് 2 വീല�കൾ
www.MyEV.org.in എ� െവൈ��ിൽ നി�ം
�ടാെത MyEVെമാൈബൽ ആ�് (�ഗിൾ േ�
േ�ാറി�ം, ആ�ിൾ ആ�്േ�ാറി�ം ലഭ�മാണ്)
വഴി�ം ��് െച�ാ��� സൗകര�ം
ഒ��ിയി��്. നിർ�ാതാ��െട ഡീലർമാർ
�േഖനയാണ് വാഹനം വി�ന നട��ത്.
ഇ��യിൽ തെ� ആദ�മായി�ാണ് ഒ� േപാർ�ൽ
�ഖാ�രം ഇ�രം വാഹനം വാ�വാ��
സൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്. ഈ വാഹന�ൾ�്
20000 �പ �തൽ 43000 �പ വെര സ�ിഡി
ലഭി��താണ്. നാളി�വെര 34 ഇല�ിക്
വാഹന��െട ��ിംഗ് േമ�റ� ൈസ�ി�െട
നട�ി��്. സം�ാന�് ഉയർ�വ��
െപേ�ാൾ ഡീസൽ വില വർ�നവ് �ലം �യാസം
േനരി�� ഓേ�ാറി� ൈ�വർമാർ�് ഇതിൽ
നി�ം ��ി േന��തിന് ഇല�ിക്
ഓേ�ാറി�കളിേല�് മാ��താണ് ഉചിതം.
െപേ�ാൾ/ഡീസൽ ഓേ�ാറി�കെള അേപ�ി�്
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�കൾ�് �വർ�ന െചലവ്
വളെര �റവാണ്. ഇതി� പരിഹാരം എ�
നിലയിലാണ് ഇ.എം.സി. സം�ാന�ിെല

താ�ര��� ഓേ�ാറി� ൈ�വർമാർ�് �റ�
വിലയിൽ ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� നൽ��തി��
പ�തി വിഭാവനം െച��ത്. േക� ഊർ�
മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�� എനർജി
എഫിഷ�ൻസി സർവീസ�് ലിമി�ഡിെ�
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അ�ബ� �ാപനമായ േകാൺെവർെജൻസ്
എനർജി സർവീസസ്  ലിമി��ം
(സി.ഇ.എസ് .എൽ) േചർ�ാണ് പ�തി
നട�വാൻ ഇ.എം.സി. ഉേ�ശി��ത്. ഈ പ�തി
�കാരം ഓേ�ാറി� വാ�ാൻ ഉേ�ശി��
ൈ�വർമാർ�് നിലവിൽ മാർ��ിൽ
ലഭി��തിേന�ാൾ �റ� വിലയിൽ ഇല�ിക്
ഓേ�ാറി� സ��മാ�ാൻ സാധി�ം.

(ബി) ഇല�ിക് വാഹന�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി എവിെടെയ�ാമാണ് ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി�ാ�േ�ശി��െത�ം

ഇതി�� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം

വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. സം�ാന സർ�ാരിെ�
ഇ-െമാബിലി�ി �േമാഷൻ ഫ�ിൽ നി�ം
�ാരംഭഘ�ം ആയി ആ� ജി�കളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ� സ��ം �ല�്

േഫാർവീലർ വാഹന�ൾ�ായി ഇ�രം

േ�ഷ�കൾ �ാപി�ക�ം അവ 07.11.2020
�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
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��. േമൽ�റ� 56
െലാേ�ഷ�ക�െട പ�ിക അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. അെനർ�് ഇല�ിക് വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േദശീയ,
സം�ാന പാതകൾ ഉൾെ�െട�� �ധാന
േറാ�കൾ�് സമീപം ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ
അെനർ�് �ാപി�വ��. തി�വന��രം,
െകാ�ം, ആല�ഴ, ഏറണാ�ളം, ഇ��ി, പാല�ാട്  ,
കാസറേഗാഡ്  എ�ീ ജി�കളിലായി ആെക 9
ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ �ാപി�കഴി�.
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�വർ�നം �ട�ിയ ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ 1.
അെനർ�് േക� കാര�ാലയം, പി.എം.ജി.,
തി�വന��രം 2. കാർ പാർ�ിംഗ് ഏരിയ
(ഡി.ടി.പി.സി), ശം��ഖം, തി�വന��രം 3.
ഗവെ��് ഗ�് ഹൗസ് , ൈത�ാട് ,
തി�വന��രം 4. േട�് എ േ��് (ഡി.ടി.പി.സി),
ചവറ, െകാ�ം 5. ഓേ�ാ കാ�്, േചർ�ല,
ആല�ഴ 6. ഡി.ടി.പി.സി െസ�ർ, ഇ��ി 7.
െക.ടി.ഡി.സി. �റി�് റിസപ്ഷൻ െസ�ർ,
മൈറൻ ൈ�വ്, എറണാ�ളം 8. കാ�ിരം�ഴ

ഡാം, പാല�ാട്  9. ഡി.ടി.പി.സി േവ ൈസഡ്
അമിനി�ി െസ�ർ, നീേലശ�രം, കാസർേഗാഡ്
ആല�ഴ, ��ർ, മല�റം, േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് ,
ക�ർ എ�ീ ജി�കളിൽ ഓേരാ ചാർജിങ്
േ�ഷ�കൾ �ാപി�� ���ി നട�വ��.
നിർ�ാണഘ��ി�� ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ 1.
െക.ടി.ഡി.സി അഹാർ െറേ�ാറ�്, കായം�ളം,
ആല�ഴ 2. കില, �ള��� കാവ്, ��ർ 3.
െക.ടി.ഡി.സി അഹാർ െറേ�ാറ�്, വടകര,
േകാഴിേ�ാട്  4. �സ��ി �ാരക �നിസി�ൽ ബസ്
�ാൻഡ് , െപരി�ൽമ�, മല�റം 5. ജവഹർ ബാല
വികാസ്  ഭവൻ, മീന�ാടി, വയനാട്  6.
ഡി.ടി.പി.സി. ലാൻഡ് , പിണറായി - പടന�ര
റിവർ ൈസഡ്  പാർ�്, ക�ർ. പ�നംതി�,
േകാ�യം ജി�കളിൽ സൗകര� �ദമായ �ല�ൾ

കെ���തി�� �വർ�നം നട�ി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. ചാർജിംഗ് േ�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�്
ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി
ഉത്പാദന�ിന് േസാളാർ �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ േ�ഷ�കളിൽ
ഇതിനായി അെനർ�് �േഖന ധനസഹായം
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നൽ��തി�� പ�തി ഈ സാ��ികവർഷം

നട�ിലാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






