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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 142 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�ത വാഹന േപാളിസി റിേ�ാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

null
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) 2019 -ൽ െ�ാഫ. �ൻ�ൻവാല�െട
േന�ത��ി�� ടാസ്ക് േഫാ�് ൈവദ�ത വാഹന
േപാളിസി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാനെ��
നിർേ�ശ�ൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) െ�ാഫ. �ൻ�ൻവാല�െട േന�ത��ിൽ

10/10/2017- െല G.O.(Rt.)No.242/2017/E&ITD
�കാരം �പീ�തമായ ടാസ്ക്-േഫാ�്, കരട്
ൈവദ�ത വാഹന േപാളിസി സർ�ാരിൽ
സമർ�ി�ി��. ��ത േപാളിസിയിെല
നിർേ�ശ�ൾ �വെട േചർ�ം �കാരമാണ്:- (i)
2020 - േനാ� �ടി, ൈവദ�തി ഇ�നമാ�� 2
ല�ം ഇ�ച� വാഹന�ൾ, 50000 ���
വാഹന�ൾ, 1000 ചര�് വാഹന�ൾ, 3000
ബ�കൾ, 100 േബാ�കൾ എ�ിവ
നിര�ിലിറ�ക; 2022 - ഓ� �ടി 10 ല�ം
ൈവദ�ത വാഹന�ൾ നിര�ിലിറ�ക; ൈവദ�ത
വാഹന��െട ബാ�റി, േമാേ�ാർ �ട�ിയ
യ�ഭാഗ�ൾ സം�ാന�് തെ�
നിർ�ി��തി�� സാഹചര�ം ഒ��ക�ം
െതാഴിൽ സാഹചര�ം വർ�ി�ി�ക�ം െച�ക;
ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ സം�ാന�് തെ�
ൈവദ�ത വാഹന�ൾ നിർ�ി�ക; ൈവദ�ത
വാഹന നിർ�ാണ�ിൽ സം�ാനെ�

മികവിെ� േക�മാ�ി മാ�ക. (ii) സം�ാനെ�

ൈവദ�ത വാഹന വിപണി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇല�ിക്
െവഹി�ിൾസ്  എ�്േപാകൾ സംഘടി�ി�ക;
പഴയ ഡീസൽ ഓേ�ാറി�കൾ നിര�ിൽ നി�്
ഒഴിവാ�ക; ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�കൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി വാഹന
വില�െട 25% അെ��ിൽ 30,000/- �പ,
എതാേണാ �റവ് ആ �ക, സ�ിഡിയായി
അ�വദി�ക. (iii) ൈവദ�ത വാഹന�ൾ
വ�ാപകമാ��തിനായി സം�ാന�ടനീളം

ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിനായി
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െക.എസ് .ഇ.ബി.-െയ േ��് േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി �മതലെ���ക; നിലവിെല
െപേ�ാൾ ബ�ക�െട ഭാഗമായി ബാ�റി സ�ാ�ിംഗ്
േ�ഷ�കൾ യാഥാർഥ�മാ��തിനായി
െക.എസ് .ഇ.ബി, എ���നികൾ എ�ിവർ
സം��മായി �വർ�ി�ക; എ� ക�നികെള
ചാർജിങ്  െന�് വർ�് �ാപി��തിനായി

േ�ാ�ാഹി�ി�ക. (iv) ൈവദ�ത
വാഹന��െട�ം ചാർജിംഗ്-സ�ാ�ിംഗ്
േ�ഷ�ക�െട�ം മതിയായ ലഭ�ത ഉറ�ാ�ിയാൽ
��ാർ േപാെല�� പരി�ിതി േലാല
�േദശ�ളിൽ ഇല�ിക് - നാ� ച�
വാഹന�ൾ� മാ�ം അ�മതി നൽ���വഴി
ഇ�രം േമഖലകെള െപാല�ഷൻ �ീ EV Zone
ആയി മാ�ാ��താണ്. (v) സർ�ാർ
ഉപേയാഗ�ിനാ�ം ടാ�ി കാ�കളാ�ം ഇല�ിക്
കാ�കൾ ഉപേയാഗെ���ക; ഇല�ിക്
കാ�കളിൽ in built battery - �് �റെമ,
വാടകയ്  െ���ാ�� വ�ത�സ്  ത േശഷി��
'േറ�് എക് സ്  �ൻഷൻ ബാ�റികൾ' ദീർഘ�ര
യാ�കൾ�് ഉപേയാഗെ���ക; നഗര�ളിെല
�ധാന �ല�ളി�ം േദശീയ പാതകളി�ം
സം�ാന പാതകളി�ം േറ�് എ�്�ൻഷൻ
ബാ�റികൾ�ായി നിരവധി ഡിസി ഫാ�്
ചാർജിംഗ് േ�ഷ�ക�ം സ�ാ�ിംഗ് േ�ഷ�ക�ം
നിർ�ി�ക; എ�ാ സ�ാ�ിംഗ് / ചാർജിങ്
േ�ഷ�ക�െട ലി�ം �മിശാ�പരമായ �ാന�ം

െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� വിധ�ിൽ

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ വികസി�ി�ക. (vi)
ഇലക് �ിക് വാഹന��െട േറാഡ്  നി�തി,
രജിേ�ഷൻ തീ�തി �തൽ, ��് വർഷേ��്

�ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ക; േറാഡ്  ടാക് സ് , േടാൾ
ഫീസ് , പാർ�ിംഗ് ഫീസ്  �തലായവയിൽ
ഇള�ക�െട �പ�ിൽ െ�ാേമാഷണൽ
ഇൻെസ�ീ�കൾ നൽ�ക. (vii) ഇ-ഓേ�ാ
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്, സ�കാര�
േമഖലയിെല ക�നിക�മായി േചർ�്, േകരള
ഓേ�ാെമാൈബൽസ്  ലിമി�ഡ്  സം�� സംരഭം
�പീകരി�ക. (viii) ഇല�ിക് വാഹന നിർ�ാണ
�ണി�കൾ സഥാപി��തിനായി, വ�ാവസായിക,
ഐടി നയ�ിൽ വ�വ� െച�ിരി���േപാെല,
ൈവദ�തി നിര�ിെല ഇളവ്, �മി സംബ�ി�

നി�തികളിെല ഇളവ് �ട�ിയ സാ��ിക

ആ��ല��ൾ നിർ�ാണ �ണി�കൾ�് നൽ�ക;
സാേ�തികവിദ� വികസി�ി��തിന് �ാേദശിക
നിർ�ാതാ�ൾ�് പി�ണ നൽ��തിനായി
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ആേഗാളതല�ിെല സാേ�തിക വിദ��െട
സഹകരണം ഉറ�ാ�ക. (ix) ഇല�ി�്
െവഹി�ി�ക�െട വിവിധ ഘടക�ൾ ഉൾെ�െട,
ബാ�റി സാേ�തികവിദ�, ൈ�വ് െ�യിൻ
സാേ�തികവിദ�, േസാ�് െവയർ വികസനം,
ചാർജിംഗ് സാേ�തികവിദ� എ�ിവ�ായി,
സം�ാന സർ�ാർ മികവിെ��ം േക��ൾ
�ാപി�ക. (x) ഇല�ി�് വാഹന
വ�വസായ�മായി ബ�െ�� �തിയ സാേ�തിക
വിദ�, െട�ി�ൽ ��ക�െട (എ�ിനീയറിംഗ്,
സയൻസ്  ഉൾെ�െട), പാഠ�പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ക. (xi) ഇല�ിക് വാഹന�മായി
ബ�െ�� േമഖലകളിെല ബി�ദധാരികൾ�ം
െ�ാഫഷണ�കൾ�ം �േത�ക ൈന�ണ�
പരിപാടികൾ �പീകരി�ക.

(ബി)

��ത റിേ�ാർ�ിെ� വിഷൻ േ��്െമ�് �കാരം
െപേ�ാൾ-ഡീസൽ വാഹന�ളിൽ നി�ം ഇല�ിക്
വാഹന�ളിേല�� �ർ�മായ മാ�ം ഏത്
വർഷേ��ാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരട്  ൈവദ�ത വാഹന നയ�ിെല വിഷൻ
േ��്െമ�്-ൽ, െപേ�ാൾ ഡീസൽ വാഹന�ളിൽ
നി�ം ഇല�ിക് വാഹന�ളിേല�് ഏത് വർഷം
�ർ�മായി മാറാൻ സാധി�െമ�ത് സംബ�ി�

പരാമർശമി�. എ�ി��ാ�ം, 2020-ഓ� �ടി,
ൈവദ�തി ഇ�നമായ 2 ല�ം ഇ�ച�
വാഹന�ൾ, 50000 ��� വാഹന�ൾ, 1000
ചര�് വാഹന�ൾ, 3000 ബ�കൾ, 100
േബാ�കൾ എ�ിവ �ടാെത, 2022 – ഓ��ടി, 10
ല�ം ൈവദ�ത വാഹന��ം നിര�ിലിറ�ക

എ�താണ്, ൈവദ�ത വാഹന നയ�ിൽ,
വിഭാവനം െച�ത്.

(സി)

2022-ഓെട പ�് ല�ം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ
നിര�ിലിറ�െമ�് ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
പറ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് യാഥാർഥ�മാ�ാൻ
സാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. നാളി�വെര സം�ാന�്, വിവിധ
ഇന�ളിലായി, ആെക 18100 ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ രജി�ർ െച�ി��്. �ടാെത,
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. 10 ഇല�ിക് വാഹന�ൾ
2018 നവംബർ മാസ�ിൽ, െവ�് ലീസ്
അടി�ാന�ിൽ, M/s മഹാേവാേയജ്
എൽ.എൽ.പി എ� �ാപന�ിൽ നി�ം
ലഭ�മാ�ി സർവീസ്  നട�ിയി��.
സം�ാന�് രജി�ർ െച� ൈവദ�ത
വാഹന��െട ഇനം തിരി�� പ�ിക
അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(ഡി) 2025-ഓെട ആറായിരേ�ാളം

െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�കൾ ൈവദ�തി
ബ�കളാ�ി േകരള�ിെല െപാ� ഗതാഗത
സംവിധാനം ശ�ിെ���ണെമ�്

റിേ�ാർ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിെ� നിലവാരം
ഉയർ��തിനായി, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. - �െട
6000-�ിലധികം ബ�കൾ ഉൾെ��� �ീ�്,
2025-േയാട്  �ടി, �ർ�മാ�ം ഇല�ിക്
വാഹന�ളാ�ണെമ�് ൈവദ�ത വാഹന
നയ�ിൽ നിർേ�ശി�ി��്. ഘ�ം ഘ�മായി ഇ�
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നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി 50 ഇല�ിക്
ബ�കൾ വാ��തിനായി
െക.എസ് .ആർ.�ി.സി., 24-12-2021-ൽ വിതരണ
ഉ�രവ് നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

1. അഡഡാപപ്റ്റഡപ് വവെഹഹികഹിള 30
2. അഗഹികള ച്ചര് ടഡാക്ടര് 4
3. ആനബുലന്സപ് 1
4. ആര്ടഹിക്കുലലറ്റഡപ് വവെഹഹികഹിള 4
5. ബസപ് 24
6. കക്രൈയപ്  വമമൌണ്ടഡപ് വവെഹഹികഹിള 1
7. സ്കൂള വെഡാഹനങ്ങള 6
8. ഇ  റഹിക– 1864
9. E-Rickshaw with cart (G) 205
10 ഗുഡപ്സപ് കഡാലരര്യേജപ് 69
11 ലമഡാലടഡാര് കസകഹിള/സ്കൂടര് 12722
12 കസഡപ് കഡാലറഡാടുകൂടഹിയ ലമഡാലടഡാര് കസകഹില/സ്കൂടര് 6
13 ലമഡാലടഡാര് കര്യേഡാബപ് 21
14 ലമഡാലടഡാര് കഡാര് 2915
15 കപ്രൈവെറ്റപ് സര്വവ്വീസപ് വവെഹഹികഹിള 21
16 ലറഡാഡപ് ലറഡാളര് 2
17 തവ്വീവെവ്വീലര് (ഗുഡപ്സപ്) 42
18 തവ്വീവെവ്വീലര് (പഡാസഞ്ചര്) 92
19 തവ്വീവെവ്വീലര് (personal) 70
20 ക നപ്രൈസര് ഘടഹിപഹിച്ച വെഡാഹനന 1

ആവക 18100


