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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5842 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ�ന െചലവ് �റ��തി�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വാഹന��െട ഉപേയാഗം
�റ�  ്ഇ�ന െചലവ് �റ��തിനായി
െക.എസ് .ഇ.ബി. സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െപേ�ാൾവില വർ�നവ് �ല�ളള �യാസം
ഗണ�മായി �റ�ക, പരി�ിതി മലിനീകരണം
ല�കരി�ക, ഊർ� �ര� ഉറ�ാ�ക
�ട�ിയ ��ധാനമായ, അ�� തല�റെയവെര
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 ഉണർ�ി�ം ��ധാനമായ പ�്
വഹിേ��ത് ചാർ�ിംഗ് സംവിധാന��െട
പര�ാ�തയാണ്. േകരള സർ�ാരിെ� ഇ-
െവഹി�ിൾ േപാളിസി �കാരം സം�ാന�ടനീളം

മതിയായ േതാതിൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.
ലിമി�ഡിെനയാണ് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
െതരെ���ി�ളളത്. ഇ�കാരം എ�ാ
ജി�കളി�മായി ഒ� ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി�ാൻ ല��മി�് െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്
�വർ�ി��. �ാരംഭഘ�മായി ആ� ജി�കളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� 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 ഇതി�
�റെമ എ�ാ ജി�കളി�മായി 56 ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ടി
നട� വരികയാണ്. ഈ േ�ഷ�ക�െട
നിർ�ാണം ഏതാ�ം മാസ�ൾ��ിൽ തെ�
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�ർ�ീകരി�� തായിരി�ം. ഇേതാെടാ�ം 10
േപാൾ മൗ�ഡ്  ഇല�ിക് വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േപായി�കൾ േകാഴിേ�ാട്  ജി� േകാർ�േറഷൻ
പരിധിയിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ഇ�ച�,
��� (e-auto)വാഹന�ൾ�ായി �ാപി�ക�ം

09.10.2021 ന് ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ�് െകാ��ക�ം
െച�. ഇവ�െട �വർ�ന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെമാ�ാെക

ഇ�ര�ി�ളള ൈവദ�തി വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േപായി�ക�െട �ംഖല വി�ലീകരി��തി�ളള
നടപടി െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. സ�ീകരി� വ��.
സം�ാന�് ഇ-െമാബിലി�ി ഇേ�ാ സി�ം
വികസി�ി��തിന് ആവശ�മായ ഇതര
പ�തിക�െട നട�ി�ം സം�ാന േനാഡൽ
ഏജൻസി എ� നിലയി�� മ�്
ഉ�രവാദി���ം ബ�െ�� ഏജൻസിക�ം
�ണേഭാ�ാ��മായി േചർ�് െക.എസ് .ഇ.
ബി.എൽ. നിർ�ഹി� വ��. ഇേതാെടാ�ം
ൈവദ�ത വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ൈവദ�തി
വാഹന�ൾ വാ��തി�ളള തീ�മാന�ം
ൈവദ�തി േബാർഡ്  ൈകെ�ാ�ിരി��.
ഇ�ര�ി�� �വർ�ന�ൾ വഴി ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ ��തലായി നിര�ിലിറ��തിന്

സാധി�ം. സർ�ാർ വ��കളി�ം,
�ാപന�ളി�ം കരാർ വ�വ�യിൽ

ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ
മാ�ി അെനർ�് വഴി ഇല�ിക് കാ�കൾ കരാർ
വ�വ�യിൽ നൽ�� പ�തി ആരംഭി�ി��്.
ഈ പ�തി �കാരം ഇ�വെര വിവിധ
േമാഡ�കളി�� 133 ഇല�ിക് കാ�കൾ 20
സർ�ാർ വ��കളിലായി അെനർ�്
നൽകിയി��്. െപാ� നിര�കളിൽ ൈവദ�ത
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��. തി�വന��രം,
െകാ�ം, ആല�ഴ, ഏറണാ�ളം, ഇ��ി, പാല�ാട്  ,
കാസർേഗാഡ്   എ�ീ ജി�കളിലായി ആെക 9
ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി�കഴി�.
പ�നംതി�, ആല�ഴ, േകാ�യം, ��ർ, മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ, എ�ീ ജി�കളിൽ
ഓേരാ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ (ആെക 8 എ�ം)
�ാപി�� ���ി അവസാന ഘ��ിലാണ്.
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ഇ-െമാബിലി�ി, ഇല�ിക് െവഹി�ിൾ ചാർ�ിംഗ്

ഇൻ�ാ��ർ എ�ിവ�െട �േയാജന
�െള�റി�  ്അവേബാധം ��ി��തിനായി
'േഗാ ഇല�ി�് ക�ാ�യിൻ' എ� േപരിൽ ഒ�
വർഷം നീ�നിൽ�� ക�ാ�യിൻ ഇ.എം.സി
നട��. ഈ സം�ാനതല ക�ാ�യിൻ 2021
�ൺ 5-ന് �ട�ി. ഈ ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി
വർഷം ��വ�ം എ�ാ ആ�കളി�ം ഓേരാ
െവബിനാർ സംഘടി�ി� വ��. നിലവിൽ 25
െവബിനാർ ഇതിേനാടകം സംഘടി�ി�ി��്. 2021
�ൺ 10 -ന് േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിനിെ�
ഭാഗമായി �ധാന ഇല�ിക് വാഹന��െട�ം
ഇല�ിക് പാചക ഉപകരണ��െട�ം
നിർ�ാതാ�െള ഉൾെ���ി െ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�മാനെപ� േകരള �ഖ�മ�ി,
ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��് മ�ി,
ബ�മാനെ�� ഗതാഗത വ��് മ�ി എ�ിവ�െട
ആശംസ വിഡിേയാകൾ �ദർശി�ി�ക��ായി.
േക� ഊർ�മ�ാലയ�ിെ� കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എനർജി
എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്  ലിമി�ഡിെ�
അ�ബ� �ാപനമായ േകാൺെവർെജൻസ്
എനർജി സർവീസസ്  ലിമി��മായി
(സി.ഇ.എസ് .എൽ.) േലാക പരി�ിതി ദിനമായ
2021 �ൺ 5 ന് കരാറിൽ ഏർെ��ക��ായി.
ഈ പ�തി �കാരം േകരള�ിെല െപാ�
ജന�ൾ�് വിപണി വിലേയ�ാൾ �റ�
നിര�ിൽ ഇല�ിക് ഇ�ച�വാഹന�ൾ
വാ�വാൻ സാധി�ം. േപാർ�ൽ �ഖാ�രം വി�ന
നട�� െതരെ��� 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�ം. ഇ.എം.സി.
�െട 'േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ' -െ� ഭാഗമായി
േകരള�ിെല െപാ� ജന�ൾ�് വിപണി
വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ
www.MyEV.org.in എ� െവൈ��ിൽ നി�ം
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MyEV െമാൈബൽ ആ�് (�ഗിൾ േ�  േ�ാറി�ം,
ആ�ിൾ ആ�്േ�ാറി�ം ലഭ�മാണ്) വഴി�ം ��്
െച�ാ�� 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�ിനിേയ�് �ൗ�ിൽ സംഘടി�ി�ക��ായി.
േമ�റ� േപാർ�ൽ �ഖാ�രം �റ� വിലയിൽ
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� നൽ��തി�� പ�തി
ഇ.എം.സി. വിഭാവനം െച� വ��. പ�തി
നട�ി�ിനാ�� �ാരംഭ ചർ�കൾ ഇല�ിക്
ഓേ�ാറി� നിർമാതാ��മായി നട� വ��.

(ബി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വില വർ�നവിെന�ടർ�്
ബാ�റി ഉപേയാഗി�  ്�വർ�ി�� വാഹന�ൾ
��തലായി വാ��തിന് െക.എസ് .ഇ.ബി. പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാൾവില വർ�നവ് �ല�ളള �യാസം
ഗണ�മായി �റ�ക, പരി�ിതി മലിനീകരണം
ല�കരി�ക, ഊർ� �ര� ഉറ�ാ�ക
�ട�ിയ ��ധാനമായ, അ�� തല�റെയവെര
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 ഉണർ�ി�ം ��ധാനമായ പ�്
വഹിേ��ത് ചാർ�ിംഗ് സംവിധാന��െട
പര�ാ�തയാണ്. േകരള സർ�ാരിെ� ഇ-
െവഹി�ിൾ േപാളിസി �കാരം സം�ാന�ടനീളം

മതിയായ േതാതിൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.
ലിമി�ഡിെനയാണ് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
െതരെ���ി�ളളത്. ഇ�കാരം എ�ാ
ജി�കളി�മായി ഒ� ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി�ാൻ ല��മി�് െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്
�വർ�ി��. �ാരംഭഘ�മായി ആ� ജി�കളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� 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 ഇതി�
�റെമ എ�ാ ജി�കളി�മായി 56 ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ടി
നട� വരികയാണ്. ഈ േ�ഷ�ക�െട
നിർ�ാണം ഏതാ�ം മാസ�ൾ��ിൽ തെ�
�ർ�ീകരി�� തായിരി�ം. ഇേതാെടാ�ം 10
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േപാൾ മൗ�ഡ്  ഇല�ിക് വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േപായി�കൾ േകാഴിേ�ാട്  ജി� േകാർ�േറഷൻ
പരിധിയിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ഇ�ച�,
��� (e-auto)വാഹന�ൾ�ായി �ാപി�ക�ം

09.10.2021 ന് ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ�് െകാ��ക�ം
െച�. ഇവ�െട �വർ�ന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെമാ�ാെക

ഇ�ര�ി�ളള ൈവദ�തി വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േപായി�ക�െട �ംഖല വി�ലീകരി��തി�ളള
നടപടി െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. സ�ീകരി� വ��.
സം�ാന�് ഇ-െമാബിലി�ി ഇേ�ാ സി�ം
വികസി�ി��തിന് ആവശ�മായ ഇതര
പ�തിക�െട നട�ി�ം സം�ാന േനാഡൽ
ഏജൻസി എ� നിലയി�� മ�്
ഉ�രവാദി���ം ബ�െ�� ഏജൻസിക�ം
�ണേഭാ�ാ��മായി േചർ�് െക.എസ് .ഇ.
ബി.എൽ. നിർ�ഹി� വ��. ഇേതാെടാ�ം
ൈവദ�ത വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ൈവദ�തി
വാഹന�ൾ വാ��തി�ളള തീ�മാന�ം
ൈവദ�തി േബാർഡ്  ൈകെ�ാ�ിരി��.
ഇ�ര�ി�� �വർ�ന�ൾ വഴി ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ ��തലായി നിര�ിലിറ��തിന്

സാധി�ം. സർ�ാർ വ��കളി�ം,
�ാപന�ളി�ം കരാർ വ�വ�യിൽ

ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ
മാ�ി അെനർ�് വഴി ഇല�ിക് കാ�കൾ കരാർ
വ�വ�യിൽ നൽ�� പ�തി ആരംഭി�ി��്.
ഈ പ�തി �കാരം ഇ�വെര വിവിധ
േമാഡ�കളി�� 133 ഇല�ിക് കാ�കൾ 20
സർ�ാർ വ��കളിലായി അെനർ�്
നൽകിയി��്. െപാ� നിര�കളിൽ ൈവദ�ത
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��. തി�വന��രം,
െകാ�ം, ആല�ഴ, ഏറണാ�ളം, ഇ��ി, പാല�ാട്  ,
കാസർേഗാഡ്   എ�ീ ജി�കളിലായി ആെക 9
ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി�കഴി�.
പ�നംതി�, ആല�ഴ, േകാ�യം, ��ർ, മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ, എ�ീ ജി�കളിൽ
ഓേരാ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ (ആെക 8 എ�ം)
�ാപി�� ���ി അവസാന ഘ��ിലാണ്.
ഇ-െമാബിലി�ി, ഇല�ിക് െവഹി�ിൾ ചാർ�ിംഗ്
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ഇൻ�ാ��ർ എ�ിവ�െട �േയാജന
�െള�റി�  ്അവേബാധം ��ി��തിനായി
'േഗാ ഇല�ി�് ക�ാ�യിൻ' എ� േപരിൽ ഒ�
വർഷം നീ�നിൽ�� ക�ാ�യിൻ ഇ.എം.സി
നട��. ഈ സം�ാനതല ക�ാ�യിൻ 2021
�ൺ 5-ന് �ട�ി. ഈ ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി
വർഷം ��വ�ം എ�ാ ആ�കളി�ം ഓേരാ
െവബിനാർ സംഘടി�ി� വ��. നിലവിൽ 25
െവബിനാർ ഇതിേനാടകം സംഘടി�ി�ി��്. 2021
�ൺ 10 -ന് േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിനിെ�
ഭാഗമായി �ധാന ഇല�ിക് വാഹന��െട�ം
ഇല�ിക് പാചക ഉപകരണ��െട�ം
നിർ�ാതാ�െള ഉൾെ���ി െ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�മാനെപ� േകരള �ഖ�മ�ി,
ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��് മ�ി,
ബ�മാനെ�� ഗതാഗത വ��് മ�ി എ�ിവ�െട
ആശംസ വിഡിേയാകൾ �ദർശി�ി�ക��ായി.
േക� ഊർ�മ�ാലയ�ിെ� കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എനർജി
എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്  ലിമി�ഡിെ�
അ�ബ� �ാപനമായ േകാൺെവർെജൻസ്
എനർജി സർവീസസ്  ലിമി��മായി
(സി.ഇ.എസ് .എൽ.) േലാക പരി�ിതി ദിനമായ
2021 �ൺ 5 ന് കരാറിൽ ഏർെ��ക��ായി.
ഈ പ�തി �കാരം േകരള�ിെല െപാ�
ജന�ൾ�് വിപണി വിലേയ�ാൾ �റ�
നിര�ിൽ ഇല�ിക് ഇ�ച�വാഹന�ൾ
വാ�വാൻ സാധി�ം. േപാർ�ൽ �ഖാ�രം വി�ന
നട�� െതരെ��� 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�ം. ഇ.എം.സി.
�െട 'േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ' -െ� ഭാഗമായി
േകരള�ിെല െപാ� ജന�ൾ�് വിപണി
വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ
www.MyEV.org.in എ� െവൈ��ിൽ നി�ം
MyEV െമാൈബൽ ആ�് (�ഗിൾ േ�  േ�ാറി�ം,
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ആ�ിൾ ആ�്േ�ാറി�ം ലഭ�മാണ്) വഴി�ം ��്
െച�ാ�� 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�ിനിേയ�് �ൗ�ിൽ സംഘടി�ി�ക��ായി.
േമ�റ� േപാർ�ൽ �ഖാ�രം �റ� വിലയിൽ
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� നൽ��തി�� പ�തി
ഇ.എം.സി. വിഭാവനം െച� വ��. പ�തി
നട�ി�ിനാ�� �ാരംഭ ചർ�കൾ ഇല�ിക്
ഓേ�ാറി� നിർമാതാ��മായി നട� വ��.

(സി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വില വർ�ി��തിനാൽ മ�്
ഇ�ന�ൾ ഉപേയാഗി�� വാഹന��െട
ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) െപേ�ാൾവില വർ�നവ് �ല�ളള �യാസം
ഗണ�മായി �റ�ക, പരി�ിതി മലിനീകരണം
ല�കരി�ക, ഊർ� �ര� ഉറ�ാ�ക
�ട�ിയ ��ധാനമായ, അ�� തല�റെയവെര
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 ഉണർ�ി�ം ��ധാനമായ പ�്
വഹിേ��ത് ചാർ�ിംഗ് സംവിധാന��െട
പര�ാ�തയാണ്. േകരള സർ�ാരിെ� ഇ-
െവഹി�ിൾ േപാളിസി �കാരം സം�ാന�ടനീളം

മതിയായ േതാതിൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.
ലിമി�ഡിെനയാണ് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
െതരെ���ി�ളളത്. ഇ�കാരം എ�ാ
ജി�കളി�മായി ഒ� ചാർ�ിംഗ് േ�ഷൻ �ംഖല
�ാപി�ാൻ ല��മി�് െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്
�വർ�ി��. �ാരംഭഘ�മായി ആ� ജി�കളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� 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 ഇതി�
�റെമ എ�ാ ജി�കളി�മായി 56 ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ടി
നട� വരികയാണ്. ഈ േ�ഷ�ക�െട
നിർ�ാണം ഏതാ�ം മാസ�ൾ��ിൽ തെ�
�ർ�ീകരി�� തായിരി�ം. ഇേതാെടാ�ം 10
േപാൾ മൗ�ഡ്  ഇല�ിക് വാഹന ചാർ�ിംഗ്
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േപായി�കൾ േകാഴിേ�ാട്  ജി� േകാർ�േറഷൻ
പരിധിയിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ഇ�ച�,
��� (e-auto)വാഹന�ൾ�ായി �ാപി�ക�ം

09.10.2021 ന് ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ�് െകാ��ക�ം
െച�. ഇവ�െട �വർ�ന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെമാ�ാെക

ഇ�ര�ി�ളള ൈവദ�തി വാഹന ചാർ�ിംഗ്

േപായി�ക�െട �ംഖല വി�ലീകരി��തി�ളള
നടപടി െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. സ�ീകരി� വ��.
സം�ാന�് ഇ-െമാബിലി�ി ഇേ�ാ സി�ം
വികസി�ി��തിന് ആവശ�മായ ഇതര
പ�തിക�െട നട�ി�ം സം�ാന േനാഡൽ
ഏജൻസി എ� നിലയി�� മ�്
ഉ�രവാദി���ം ബ�െ�� ഏജൻസിക�ം
�ണേഭാ�ാ��മായി േചർ�് െക.എസ് .ഇ.
ബി.എൽ. നിർ�ഹി� വ��. ഇേതാെടാ�ം
ൈവദ�ത വാഹന�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ൈവദ�തി
വാഹന�ൾ വാ��തി�ളള തീ�മാന�ം
ൈവദ�തി േബാർഡ്  ൈകെ�ാ�ിരി��.
ഇ�ര�ി�� �വർ�ന�ൾ വഴി ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ ��തലായി നിര�ിലിറ��തിന്

സാധി�ം. സർ�ാർ വ��കളി�ം,
�ാപന�ളി�ം കരാർ വ�വ�യിൽ

ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ
മാ�ി അെനർ�് വഴി ഇല�ിക് കാ�കൾ കരാർ
വ�വ�യിൽ നൽ�� പ�തി ആരംഭി�ി��്.
ഈ പ�തി �കാരം ഇ�വെര വിവിധ
േമാഡ�കളി�� 133 ഇല�ിക് കാ�കൾ 20
സർ�ാർ വ��കളിലായി അെനർ�്
നൽകിയി��്. െപാ� നിര�കളിൽ ൈവദ�ത
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��. തി�വന��രം,
െകാ�ം, ആല�ഴ, ഏറണാ�ളം, ഇ��ി, പാല�ാട്  ,
കാസർേഗാഡ്   എ�ീ ജി�കളിലായി ആെക 9
ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി�കഴി�.
പ�നംതി�, ആല�ഴ, േകാ�യം, ��ർ, മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ, എ�ീ ജി�കളിൽ
ഓേരാ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ (ആെക 8 എ�ം)
�ാപി�� ���ി അവസാന ഘ��ിലാണ്.
ഇ-െമാബിലി�ി, ഇല�ിക് െവഹി�ിൾ ചാർ�ിംഗ്

ഇൻ�ാ��ർ എ�ിവ�െട �േയാജന
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�െള�റി�  ്അവേബാധം ��ി��തിനായി
'േഗാ ഇല�ി�് ക�ാ�യിൻ' എ� േപരിൽ ഒ�
വർഷം നീ�നിൽ�� ക�ാ�യിൻ ഇ.എം.സി
നട��. ഈ സം�ാനതല ക�ാ�യിൻ 2021
�ൺ 5-ന് �ട�ി. ഈ ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി
വർഷം ��വ�ം എ�ാ ആ�കളി�ം ഓേരാ
െവബിനാർ സംഘടി�ി� വ��. നിലവിൽ 25
െവബിനാർ ഇതിേനാടകം സംഘടി�ി�ി��്. 2021
�ൺ 10 -ന് േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിനിെ�
ഭാഗമായി �ധാന ഇല�ിക് വാഹന��െട�ം
ഇല�ിക് പാചക ഉപകരണ��െട�ം
നിർ�ാതാ�െള ഉൾെ���ി െ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�മാനെപ� േകരള �ഖ�മ�ി,
ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��് മ�ി,
ബ�മാനെ�� ഗതാഗത വ��് മ�ി എ�ിവ�െട
ആശംസ വിഡിേയാകൾ �ദർശി�ി�ക��ായി.
േക� ഊർ�മ�ാലയ�ിെ� കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എനർജി
എഫിഷ�ൻസി സർവീസസ്  ലിമി�ഡിെ�
അ�ബ� �ാപനമായ േകാൺെവർെജൻസ്
എനർജി സർവീസസ്  ലിമി��മായി
(സി.ഇ.എസ് .എൽ.) േലാക പരി�ിതി ദിനമായ
2021 �ൺ 5 ന് കരാറിൽ ഏർെ��ക��ായി.
ഈ പ�തി �കാരം േകരള�ിെല െപാ�
ജന�ൾ�് വിപണി വിലേയ�ാൾ �റ�
നിര�ിൽ ഇല�ിക് ഇ�ച�വാഹന�ൾ
വാ�വാൻ സാധി�ം. േപാർ�ൽ �ഖാ�രം വി�ന
നട�� െതരെ��� 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�ം. ഇ.എം.സി.
�െട 'േഗാ ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ' -െ� ഭാഗമായി
േകരള�ിെല െപാ� ജന�ൾ�് വിപണി
വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ
www.MyEV.org.in എ� െവൈ��ിൽ നി�ം
MyEV െമാൈബൽ ആ�് (�ഗിൾ േ�  േ�ാറി�ം,
ആ�ിൾ ആ�്േ�ാറി�ം ലഭ�മാണ്) വഴി�ം ��്
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െച�ാ�� 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�ിനിേയ�് �ൗ�ിൽ സംഘടി�ി�ക��ായി.
േമ�റ� േപാർ�ൽ �ഖാ�രം �റ� വിലയിൽ
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� നൽ��തി�� പ�തി
ഇ.എം.സി. വിഭാവനം െച� വ��. പ�തി
നട�ി�ിനാ�� �ാരംഭ ചർ�കൾ ഇല�ിക്
ഓേ�ാറി� നിർമാതാ��മായി നട� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


