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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5228 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇല�ിക് വാഹന ഉപേഭാഗ േ�ാ�ാഹന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) വാഹന ഉപേഭാഗ�ിൽ �റവി�ാ�തിനാൽ വാ�

മലിനീകരണേതാത് വർ�ി�� സാഹചര��ിൽ

വിവിധ േമഖലകളിൽ എെ��ാം ഇല�ിക് വാഹന

ഉപേഭാഗ പ�തികളാണ് നട�ാ�ാൻ

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

(എ) േഫാസിൽ ഇ�ന��െട വില നാൾ�നാൾ

വർ�ി� വ�� സാഹചര��ി�ം, അതിെ�

പാരി�ിതിക �ശ്  ന��ം, കണ�ിെല��ം

ഹരിത ഊർജം ഉപേയാഗി�� വാഹന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 10-03-2019
െല ജി.ഒ (എം.എസ്) ന�ർ 24/2019/�ാൻസ്

�കാരം 'ഇല�ി�് െവഹി�ിൾ േപാളിസി ' (ൈവദ�ത

വാഹന നയം) �പീകരി� ഉ�രവായി��്. ��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

(GO(P)No.12/2021/Trans dated 23/02/2021 in
SRO No.231/2021) �കാരം 01/04/2021 �തൽ

രജി�ർ െച�� ഇല�ിക് വാഹന��െട

നി�തിയിൽ രജിേ�ഷൻ തീയതി �തൽ ആദ�െ�

അ� വർഷെ� �ക�െട 50% ഇള�

അ�വദി�ി��്. മാ �മ� ��ത സർ�ാർ

ഉ�രവ് �കാരം ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�ക�െട

നി�തി രജിേ�ഷൻ തീയതി �തൽ ആദ�െ�

അ� വർഷേ��് �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ിയി��്.
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�
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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

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�ി��്.
(GO(P)No.59/2020/Trans dated 05/11/2020,
GO(P)No.15/2021/Trans dated 24/05/2021).
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി 50 ഇല�ിക് ബ�കൾ �ടി

കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�  ്വാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ആയത്

പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ഉപേയാഗി�തിന് േശഷം

��തൽ വാഹന�ൾ വാ�� കാര�ം

ആേലാചി��താണ്. ഇ-െമാബിലി�ി, ഇല�ി�്

െവഹി�ിൾ ചാർജിംഗ് ഇൻ�ാ��ർ എ�ിവ�െട

�േയാജന�െള�റി�  ്അവേബാധം

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

ക�ാ�യിൻ എനർജി മാേനജ്  മ�് െസ�ർ

(ഇ.എം.സി) നട��. ഇ.എം.സി നട�� “Go
Electric” ക�ാ�യിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ�

സർ�ാർ/ അർ� സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ�്

�റ� വിലയിൽ ഇല�ി�് 2 വീലർ വാഹന�ൾ

വാ�വാ�� സൗകര�ം ഒ���. േക� ഊർ�

മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�� എനർജി എഫിഷ�ൻസി

സർവീസസ്  ലിമി�ഡിെ� അ�ബ�

�ാപനമായ കൺെവർെജൻസ്  എനർജി

സർവി�് ലിമി��ം (സി.ഇ.എസ് .എൽ) ഇ.എം.സി

�ം േചർ�ാണ് പ�തി നട�വാൻ ഉേദശി��ത്.
ഇ� �ടാെത സർ�ാർ �ാപന�ൾ�് ഇല�ി�്

കാ�കൾ വാടക� നൽ��തി� ഇല�ി�്

വാഹന��െട നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�ം

എ�്�ഷൻ ഓഫ് ഇ�റ�്

�ണി�ി��്.സം�ാന�് ഉയർ�വ��

െപേ�ാൾ ഡീസൽ വില വർ�നവ് �ലം �യാസം

േനരി�� ഓേ�ാറി� ൈ�വർമാർ�് ഇതിൽ

നി�ം ��ി േന��തിന് �റ� വിലയിൽ

ഇല�ി�് ഓേ�ാറി� നൽ��തി�� പ�തി

ഇ.എം.സി വിഭാവനം െചയ്  � വ��. േക�

ഊർ� മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�� എനർജി

എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്  ലിമി�ഡിെ�
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അ�ബ� �ാപനമായ കൺെവർെജൻസ്

എനർജി സർവീസസ്  ലിമി��ം

(സി.ഇ.എസ് .എൽ) േചർ�ാണ് ഇ.എം.സി ഈ
പ�തി നട�വാൻ ഉേദശി��ത്. സം�ാന�്

ഇല�ിക് വാഹന��െട ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ

�ാപി��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ് GO(Rt)
No.473/2019/Trans dtd.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�ി��്. 56 �ല�ളിൽ ചാർജിംഗ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി��തി�� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി�കയാണ്. ഇേതാെടാ�ം 10 േപാൾ-
മൗ�ഡ്  ഇല�ിക് വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േപായി�കൾ േകാഴിേ�ാട്  േകാർ�േറഷൻ

പരിധിയിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ഇ�ച�,
��� (e-auto)വാഹന�ൾ�ായി �ാപി�ക�ം

െച�ി��്. �ടാെത ൈവദ�ത വാഹന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആയിര�ിൽ�രം

ൈവദ�ത വാഹന�ൾ െക.എസ് .ഇ.ബി �ായി

വാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
നിര�കളിൽ ൈവദ�ത വാഹന�ൾ�് റീ ചാർജിങ്

േ�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

എ�ീ ജി�കളിലായി ആെക 6 ചാർജിങ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി�കഴി�. ഇ��ി, ��ർ,
പാല�ാട്  , വയനാട് , കാസർേഗാഡ്   എ�ീ 5
ജി�കളിൽ ഓേരാ ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ

�ാപി�� ���ി അവസാന ഘ��ിലാണ്.
എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർ�ീസ്  ലിമി�ഡ്

(E.E.S.L) എ� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�മായി േചർ�് സം�ാന�് ��തൽ

പ�ിക് ഇ.വി. ഫാ�് ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ

�ാപി��തി�ളള �വർ�ന�ൾ അെനർ�്

നട�ിവ��. സർ�ാർ വ��ക�െടേയാ, െപാ�

േമഖല �ാപന��െടേയാ ഉടമ�തയിൽ �ധാന

േറാ�ക�െട സമീപം �റ�ത് 5 െസ�് 
സൗകര��ദമായ �ലം 10 വർഷ കരാർ

കാലാവധിയിൽ ലഭ�മാെണ�ിൽ ചാർജിങ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി��തി�� നടപടി

അെനർ�് സ�ീകരി��താണ്. ഒ� �ണി�ിന് 70
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ൈപസ നിര�ിൽ തറവാടക ബ�െ��

�ാപന�ിന് നൽ��താണ്. സ�കാര�

േഹാ��കൾ, മാ�കൾ, പാർ�കൾ

എ�ിവിട�ളിൽ �ാപി�� ചാർജിങ്

േ�ഷ�കളിൽ േസാളാർ ൈവദ�തി �ാ�്

�ാപി��തിന് �ൻഗണന�മ�ിൽ അെനർ�്

സ�ിഡി അ�വദി��തി�� പ�തി ഈ വർഷം

നട�ിലാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


