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മലഖകടെ കുറിച്ച്
ഫ്രരൊെസർ സുഭേസ് േട്രൊചരൊര്യ, സഭേ സർവകലരൊശരൊലയിഫല എൻവിഭയരൊഫമെന്് & 
സഫ്റെയ് നബിലിറ്ി ഫസന്േിഫല ഫ്രരൊെസേരൊണ്. ശ്രീ ഡരൊനിയൽ ഫകർ ഡി ഭ�രൊണ്് ഭെരൊർട്് 
സർവകലരൊശരൊലയിഫല ഇൻ്റെിറ്്യൂട്് ഓെ് എനർജി ആൻഡ് സഫ്റെയ് നബിൾ 
ഫഡവലപ് ഫ�ന്ിഫല ഒരു േിസർച്് അഭസരൊസിഭയറ്് ആണ്. ശ്രീ�തി നൂപുർ അഹൂജ 
ഫെേി സ്കൂൾ ഓെ് അഡ്വരൊൻസ്ഡ് ്റെഡരീസിഫല ഭപരൊളിസി ആൻഡ് �രൊഭനജ് ഫ�ന്് 
്റെഡരീസ് വകുപ്ിഫല ഒരു േിസർച്് അഭസരൊസിഭയറ്് ആണ്. ശ്രീ�തി ഭനഹൽ ഗൗതം 
ഫെേി സ്കൂൾ ഓെ് അഡ്വരൊൻസ്ഡ് ്റെഡരീസിഫല ഭപരൊളിസി ആൻഡ് �രൊഭനജ് ഫ�ന്് 
്റെഡരീസ് വകുപ്ിഫല ഒരു േിസർച്് അഭസരൊസിഭയറ്് ആണ്. ശ്രീ ന�രൊൻ അഗർവരൊൾ 
ഫെേി സ്കൂൾ ഓെ് അഡ്വരൊൻസ്ഡ് ്റെഡരീസിഫല ഭപരൊളിസി ആൻഡ് �രൊഭനജ് ഫ�ന്് 
്റെഡരീസ് വകുപ്ിഫല ഒരു േിസർച്് അഭസരൊസിഭയറ്് ആണ്. ശ്രീ ഭജരൊൺ േൗലറ്് ഡി 
ഭ�രൊണ്്ഭെരൊർട്് സർവകലരൊശരൊലയിഫല ഇൻ്റെിറ്്യൂട്് ഓെ് എനർജി ആൻഡ് സസ്റ്റെനബിൾ 
ഫഡവലപ് ഫ�ന്ിഫല ഒരു േിസർച്് അഭസരൊസിഭയറ്് ആണ്. ഭഡരൊക്ടർ സുകന്യ ദരൊസ് ഫെേി 
സ്കൂൾ ഓെ് അഡ്വരൊൻസ്ഡ് ്റെഡരീസിഫല ഭപരൊളിസി ആൻഡ് �രൊഭനജ് ഫ�ന്് ്റെഡരീസ് 
വകുപ്ിൽ അഭസരൊസിഭയറ്് ഫ്രരൊെസറും വകുപ്് ഭ�ധരൊവിയു�രൊണ്. ഭഡരൊക്ടർ ഭഗരൊപരൊൽ ഫക 
സരൊരംഗി ഫെേി സ്കൂൾ ഓെ് അഡ്വരൊൻസ്ഡ് ്റെഡരീസിഫല ഭപരൊളിസി ആൻഡ് �രൊഭനജ് ഫ�ന്് 
്റെഡരീസ് വകുപ്ിഫല അസി്റെന്് ഫ്രരൊെസേരൊണ്. ഭഡരൊക്ടർ ആൻഡ്രൂ �ിച്ൽ ഡി 
ഭ�രൊണ്് ഭെരൊർട്് സർവകലരൊശരൊലയിഫല ഇൻ്റെിറ്്യൂട്് ഓെ് എനർജി ആൻഡ് സസ്റ്റെനബിൾ 
ഫഡവലപ് ഫ�ന്ിഫല സരീനിയർ ലക്ചേേരൊണ്.

ഏഷ്ത്യാ പസഫിക്ിടെ കാർബൺ വിമുക്തമാക്ാനുള്ള മാറ്ടതെക്കുറിച്ച്
യുഫക സയൻസ് & ഇഫ്നരൊഭവഷൻ ഫനറ്് വർക്ിൽ നിന്നുള്ള െരീമുകളു�രൊയി സഹകരിച്് 
്രവർത്ിച്ചുഫകരൊണ്് കരൊലരൊവസ്രൊ വ്യതിയരൊനവും സ്റജവസ്റവവിധ്യവും സ്റകകരൊര്യം 
ഫചയ്യു്നഭതരൊഫെരൊപ്ം േരൊവിയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്കഫള ഉൾഫക്രൊള്ളു്നതും സമൂഹങ്ങഫള 
പിന്തുണക്കു്നതു�രൊയ ്രധരൊന�രൊയ പരിവർത്നങ്ങൾ എങ്ങഫനഫയ്ന് ഈ കരൊര്യപരിപരൊെി 
പരിഭശരൊധിക്കുന്നു. ഈ കരൊര്യപരിപരൊെിയിലൂഫെ, സമ്പദ് വ്യവസ്കഫളയും സമൂഹങ്ങഫളയും 
കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊൻ ഭവണ്ി അവസരങ്ങൾ തിരിച്േിയു്നതിനും, കൂെരൊഫത 
കമ്മ്യൂണിറ്ികൾ, ഫതരൊഴിലരൊളികൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, നയ രൂപകർത്രൊക്ൾ കൂെരൊഫത 
വിശരൊല�രൊയ ഫപരൊതുജനങ്ങൾക്കും ഭവണ്ി ഓപ്ഷനുകളും വഴികളും ശുപരൊർശ ഫചയ്രൊനും, 
കരൊലരൊവസ്രൊ വ്യതിയരൊനവും സ്റജവസ്റവവിധ്യ നഷ്ടവും പരിഹരിക്രൊനും ഏഷ്യ-പസെിക്ിൽ 
ആവശ്യ�രൊയ ്രവർത്നങ്ങൾ പര്യഭവക്ഷണം ഫചയ്യു്ന ഏഴ് ഗഭവഷണ പദ്ധതികൾക്് 
അക്രൊദ�ി ധനസഹരൊയം നൽകിവരുന്നുണ്്. യു.ഫക.-യുഫെ ബിസിനസ്, എനർജി ആൻഡ് 
ഇൻഡസ്്രിയൽ സ്്രരൊറ്ജി ഡിപ്രൊർട്് ഫ�ന്് ആണ് ഭ്രരൊഗ്രൊ�ിന് ധനസഹരൊയം നൽകിയത്.
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എക്ികയൂട്ടീവച് 
സമ്മറി
പ്രധാെ കടടെതെലുകൾ

• ഗതാഗത മമഖലെിടല മാറ്ങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പെിമിതടപടുത്തുക: ഇന്നുവഫര ഉ്നത 
വിദ്യരൊേ്യരൊസ സരൊഹിത്യത്ിലും നയത്ിലും, സരൊഭകേതിക പരിഹരൊരങ്ങൾക്് നയവും കൂെരൊഫത 
ഗഭവഷണത്ിന് മുൻഗണനയും ലേിച്ിട്ടുണ്്, പഭക്ഷ ഗതരൊഗത �രൊറ്ങ്ങൾ അവസരൊന-
ഉപഭയരൊക്തരൊക്ഫളഎങ്ങഫന ബരൊധിക്കും, ഈ �രൊറ്ങ്ങൾ തുല്യവും ഉൾഫക്രൊള്ളരൊവു്നതും 
നരീതിയുക്തവു�രൊഭണരൊ എ്നതിൽ ശ്ദ്ധ പരി�ിത�രൊണ്. നിരവധി ഘെകങ്ങൾ ഇതിൽ 
പരിഭശരൊധിഭക്ണ്തുണ്്: എല്രൊ ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾക്കുംതരൊങ്ങരൊനരൊവു്ന ഫ�രൊബിലിറ്ി 
ഫസരൊല്യൂഷനുകളിഭലക്് പരിവർത്നങ്ങൾ നയിക്കുന്നുഫവ്ന് ഉേപ്രൊക്കു്നത് ഒരു 
്രധരൊന കഫണ്ത്ലരൊണ്, ഉയർ്ന-കരൊർബൺ ഫ�രൊബിലിറ്ി ഭസവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ഫതരൊഴിൽ നഷ്ടം കുേഞ്ഞ-കരൊർബൺ ഫ�രൊബിലിറ്ിയിൽഫതരൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കു്നതിലൂഫെ 
നികത്ഫപ്ടുന്നുഫവ്ന് ഉേപ്രൊക്കുന്നു. ഞങ്ങളുഫെ ്രധരൊന വിവരം നൽകു്നയരൊളുഫെ 
അേിമുഖങ്ങളിൽ നി്ന്, ഗതരൊഗത �രൊറ്ങ്ങൾ പരിഗണിക്കുഭമ്പരൊൾ നയം രൂപരീകരിക്കു്നവർ 
വിതരണ-േരൊഗത്രൊണ് ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്കു്നത്, ആവശ്യ- േരൊഗത്തുള്ള സഹരൊയം 
സഭപ്രൊർട്് കൂെരൊഫത ഫപഭ്രരൊളിയം ഭസവനങ്ങൾ, ്രഭത്യകിച്് ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങൾക്കും 
ചരൊർജിംഗ് ഇൻഫ്രൊസ്്രക്ചറുകൾക്കും ഭവണ്ിയുള്ളവഫയ കുേിച്ചുള്ള ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളുഫെ 
ആശകേൾ തരൊരത�്യപഠനം നെഭത്ണ്തുണ്്. ഈ സമ്മര് ദ്ദങ്ങൾ നയത്ിൽ സംഭബരൊധന 
ഫചഭയ്ണ്തുണ്്.

• പെിവർതെെതെിൽ െിന്നുറം ഉടൊകുവാെച്  സാധത്യതയുള്ള പ്രധാെ സാമൂഹിക-സാമ്പതെിക 
ആഘാതങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിൽ, ്രഭത്യകിച്് ഇലക്ടിക് ഭേരൊഡ് ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലയിൽ, ഇലക്ടിക് ഫ�രൊബിലിറ്ിയുഫെ പരിവർത്നത്ിഫന് േരൊഗ�രൊയി ഉണ്രൊകരൊൻ 
സരൊധ്യതയുള്ള ഭകരൊട്ങ്ങളും ഭനട്ങ്ങളും ഈ ഗഭവഷണത്ിൽ അഭന്വഷിച്ിട്ടുണ്്. ICE 
വരൊഹനങ്ങളു�രൊയി തരൊരത�്യം ഫചയ്യുഭമ്പരൊൾ ഫപഭ്രരൊളിയം ഉൽപ്നങ്ങളുഫെ ഉപഭേരൊഗം 
കുേയുകയും �രൊത്ര�ല് സ്റവദയുത വരൊഹനങ്ങളുഫെ അറ്കുറ്പ്ണികളുഫെ ഭലേശം കുേയുകയും 
ഫചയ്യു്നതിനരൊൽ, EV പരിവർത്നം പുഭരരൊഗ�ിക്കുഭമ്പരൊൾ ഫപഭ്രരൊളിയം(Downstream) 
ഓയിൽ ഭ�ഖലയിലും ഫപഭ്രരൊളിയം(Downstream) ഫ�രൊബിലിറ്ി ഭസവന ഭ�ഖലയിലും ഫതരൊഴിൽ 
നഷ്ട�രൊകരൊൻ സരൊധ്യതയുണ്്. ഇതിന് ഇന്ധന നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള സർക്രൊരിഫന് 
വരു�രൊനഫത് ബരൊധിക്രൊനും കൂെരൊഫത സ്റവദയുതി സബ് സിഡി വർധിപ്ിക്കു്നതിൽ നിന്നും 
സർക്രൊരിഫന് ഖജനരൊവിന് കൂടുതൽ നഷ്ടം ഉണ്രൊക്രൊനും സരൊധിക്കും.

• ഏകമേശ പെിവെച് തെെ ഇതെമാർഗങ്ങൾ െിലവിലുടെച്: ഈ ഗഭവഷണത്ിൽ 
അവതരിപ്ിച് സരൊഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, നിലവിഫല നയ ്രവണത കരൊർബൺ-കുേഞ്ഞ 
ഗതരൊഗത പരിവർത്നത്ിൽ നരീതിയും തുല്യതയും മുൻനിർത്തു്നിഫല്്ന കരൊര്യം 
വ്യക്ത�രൊണ്, �രൊത്ര�ല് ഇത് സമൂഹത്ിഫല ദുർബല ഭ�ഖലകൾക്് വലിയ ഭതരൊതിൽ 
്രതികൂല�രൊയ ആഘരൊതങ്ങൾ ഉണ്രൊക്കും. അവസരൊന- ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളു�രൊയുള്ള 
പകേരൊളിത്ഭത്രൊഫെയുള്ള നയത്ിഫന് വികസനം, കൂെരൊഫത ഗതരൊഗത ഊർജ്ജ 
ഭ�ഖലകൾക്ിെയിലും ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയ് ക്കുള്ളിലും കൂടുതൽ ഏഭകരൊപനം ഉണ്രൊക്കുകയും 
കരൊർബൺ-കുേഞ്ഞ ഫ�രൊബിലിറ്ി പരിഹരൊരങ്ങഭളരൊഫെരൊപ്ം ഉപഭയരൊക്തരൊക്ഫള സരൊമൂഹിക-
സരൊമ്പത്ിക ഭ�ഖലകളിലുെനരീളം തുല്യ�രൊയി ലക്ഷ്യ�ിടുന്നുഫണ്്ന് ഉേപ്രൊക്രൊനും, ഗതരൊഗത 
പരിവർത്നത്ിൽ നരീതി മുൻനിർത്ിയുള്ള ബദൽ നയം നിലവിലുണ്്.
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ഇന്തത്യെിടല ഗതാഗത മമഖലയുറം ഇതിടറെ വികസിച്ചുടകാടെിെിക്കുന്ന 
പ്രവണതകളുറം

ഏഫതരൊരു രരൊജ്യത്ിഫന്യും സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക വികസനവും കൂെരൊഫത ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയും 
തമ്മിൽ വളഫര ശക്ത�രൊയ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കു്നത് ഫകരൊണ്് ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയുഫെ 
്രരൊധരൊന്യഫത് വില കുേച്ചുകരൊണരൊൻ കഴിയില്. ഇന്ത്യയിഫല ഒരു ്രധരൊന ഗതരൊഗത �രൊർഗ്ഗ�രൊയ, 
ഭേരൊഡ് ഗതരൊഗതം, ചരക്് ഗതരൊഗതത്ിഫന്1 പകുതിയിലധികവും, യരൊത്രരൊ ഗതരൊഗതത്ിഫന് 
80% വഹിക്കു്നതിനും ഉത്രവരൊദിയരൊണ്. SDG-കൾ ധരൊരരൊള�രൊയി ഉള്ളതിനരൊൽ ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലയുഫെ �ഹത്വം എടുത്തുകരൊണിഭക്ണ്ത് ്രധരൊന�രൊണ്. ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയുഫെ സുസ്ിര 
വളർച്യ്ക്ം കൂെരൊഫത വികസനത്ിനും SDG-കഫള ഏൽപ്ിക്കു്നത് ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയ്ക് കൂടുതൽ 
്രരൊധരൊന്യം നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയിഫല നഗര ഫ�രൊബിലിറ്ി ഭ�ഖല ഭനരിടു്ന ്രധരൊന ഫവല്ലുവിളികളിഫലരൊ്ന് 
വരൊഹനങ്ങളുഫെ എണ്ണത്ിലുണ്രൊകു്ന ക്ര�രൊതരീത�രൊയ വർധനവരൊണ്. യഥരൊർഥത്ിൽ, 
വരൊഹനങ്ങളുഫെ വളർച് രരൊജ്യത്ിഫല ജനസംഖ്യരൊ വളർച്ഫയ ഭപരൊലും �േികെന്നു. 
വളഫര ്രധരൊന�രൊയ കരൊര്യം, ഇന്ത്യയിഫല ഫപരൊതു ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയുഫെ പകേ് കുേഞ്ഞു 
ഫകരൊണ്ിരിക്കുകയരൊണ്. ഫപരൊതു ഗതരൊഗതത്ിഫന് വിഹിതം 2000-01 ൽ 75% നിന്നും 2030-31-
ൽ 44.7% ആയി കുേയുഫ�്ന് കണക്രൊക്ഫപ്ടുന്നു2. ഗതരൊഗത ഊർജ്ജ ഉപഭേരൊഗത്ിഫന് 
നിലവിഫല ക്ര�ങ്ങൾ രരൊജ്യത്ിൽ കരൊര്യ�രൊയ സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക പരൊരിസ്ിതിക 
കുഴപ്ങ്ങൾ ഉണ്രൊക്കുന്നു. രരൊജ്യത്് ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയരൊണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൂടുതലരൊയി 
ഉപഭയരൊഗിക്കു്നത്, എല്രൊ�ിത് �ിക്വരൊറും ഇേക്കു�തി ഫചയ്യു്നതരൊണ്. സ�രീപകരൊല 
ഗവൺഫ�ന്് ചു�തലകൾ ഭനരൊക്കുഭമ്പരൊൾ, 2070-ഓഫെ ഫനറ്് സരീഭേരൊയും 2030-ഓഫെ 50% 
പുനരുപഭയരൊഗ ഊർജം ഭനെിഫയടുക്രൊനുള്ള ്രതിജ്ഞയും, കൂടുതൽ പരിസ്ിതി സൗഹൃദവും 
കൂെരൊഫത രരൊജ്യത്ിഫന് ഊർജ സുരക്ഷയുഫെ േരീഷണിഫയയും അേിസംഭബരൊധന ഫചയ്് ഫകരൊണ്് 
ഒരു പുതിയ ഗതരൊഗത സംവിധരൊനത്ിഭലക്് കെക്രൊനുള്ള അധിക സമ്മർദ്ദവും നമുക്് 
കരൊണരൊം. ഇവഫയല്രൊം കൂെി പരിഗണിക്കുഭമ്പരൊൾ, ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിൽ ഉപഭയരൊഗിക്കു്ന 
ഊർജത്ിഫന് നിലവിഫല വിധവും അളവും ഇനിയഭങ്ങരൊട്് സുസ്ിര�ഫല്ന്നും കൂെരൊഫത രരൊജ്യം 
നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള വലിയ സരൊമ്പത്ിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൂെരൊഫത അതിനനുകൂല�രൊയ കരൊലരൊവസ്യും 
അവ സ്റകവരിക്രൊൻ സഹരൊയിക്കു്നതിന് പരിവർത്ന ്രവർത്നങ്ങൾ ആവശ്യ�രൊഫണന്നും 
വ്യക്ത�രൊണ്.

സുസ്ിര ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയ് ക്് ഭവണ്ിയുള്ള നയ തലത്ിലുള്ള സംരംേങ്ങൾ സ്റവവിധ്യ�രൊർ്ന 
സ�രീപനങ്ങഫള ഉൾഫക്രൊള്ളുന്നു. ഈ സ�രീപനങ്ങഫള ്രധരൊന�രൊയും നരൊല് വ്യത്യസ്ത�രൊയ 
വിധത്ിൽ തരംതിരിക്രൊൻ കഴിയും, അവ

1. ബദൽ ജ്വലന ഇന്ധനങ്ങളരൊയ സ്റജവ ഇന്ധനം, കം്രസ്ഡ് നരൊച്ചുേൽ ഗ്യരൊസ് (CNG) 
ലിക്വിസ്റെഡ് നരൊച്ചുേൽ ഗ്യരൊസ് (LNG), സ്റഹഡ്രജൻ തുെങ്ങിയവയുഫെ ഉപഭയരൊഗത്ിലൂഫെ.

2. ഭ�രൊഡൽ ഷിെ്റ്ിഫന് ഒരു രരീതിയിഭലക്് �രൊറു്നതിലൂഫെ, ഉദരൊഹരണത്ിന് ഫപരൊതുഗതരൊഗത 
സംവിധരൊനങ്ങളിഭലക്കുള്ള �രൊറ്ം.

3. ഉയർ്ന ഇന്ധനക്ഷ�ത �രൊനദണ്ഡങ്ങളരൊയ ഫ�ച്ഫപ്ട് േരൊരത് ഭ്റെജ് എ�ിഷൻ 
്റെരൊൻഭഡർഡ്സ് (BSES) ഭപരൊഫലയുള്ളവ നെപ്ിലരൊക്കു്നതിലൂഫെ കൂെരൊഫത,

4. അവസരൊന�രൊയി ഉപഭയരൊക്തൃ വിപണിയിഭലക്് ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങളുഫെ (EVകൾ) 
്രഭവശനം വർദ്ധിപ്ിച്ചുഫകരൊണ്്.

ഭ�ൽപ്േഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകളിൽ, ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങൾക്് (EV) വളഫരയധികം നയപര�രൊയ 
മുൻഗണനയും അവക്് അജണ്യിൽ ഉയർ്ന സ്രൊനവും ലേിച്ചു. യഥരൊർഥത്ിൽ, ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലയിഫല സുസ്ിര ഫവല്ലുവിളികഫള അേിസംഭബരൊധന ഫചയ്യു്നതിനുള്ള സരൊഭകേതിക 
പരിഹരൊര�രൊയി ഭലരൊകഫ�മ്പരൊടും EV-കൾ ഉയർന്നുവ്നിട്ടുണ്്. ഇന്ത്യൻ സരൊഹചര്യത്ിൽ, EV-

1 ITF (2021), ‘Decarbonising India’s Transport System: Charting the Way Forward’, International Transport Forum Policy Papers, No. 88, OECD 
Publishing, Paris

2 CSE (2018), ‘Towards clean and low carbon mobility: addressing affordability and scaling up of sustainable transport.’
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കളുഫെ ഉപഭയരൊഗം രരൊജ്യത്ിഫന് ഹരിത വളർച്രൊ തന്ത്രത്ിഫന് േരൊഗ�രൊക്രൊൻ കഴിഭഞ്ഞക്രൊം. 
രരൊജ്യത്് സ�രീപ കരൊലങ്ങളിൽ ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങൾ ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്രൊൻ നിരവധി 
നയങ്ങളും കൂെരൊഫത പരിപരൊെികളും ്രഖ്യരൊപിച്ിട്ടുണ്്. അവയിൽ ്രധരൊനഫപ്ട്ത് 2015ൽ ്രഖ്യരൊപിച് 
െരൊ്റെർ അഭഡരൊപ്ഷൻ ആൻഡ് �രൊനുെരൊക്ചേിംഗ് ഓെ് ഇലക്ടിക് ഫവഹിക്ിൾസ് (FAME) 
പദ്ധതിയരൊണ്. FAME II ്രഖ്യരൊപനത്ിലൂഫെയും കൂെരൊഫത സംസ്രൊന നിർദ്ദിഷ്ട ഇലക്ടിക് വരൊഹന 
നയങ്ങളിലൂഫെയും ഈ പദ്ധതിക്് കുേച്തും കൂെി മുഭ്നറ്ം കിട്ി. ഇന്ത്യയിഫല 20 ൽ അധികം 
സംസ്രൊനങ്ങൾ അവരുഫെ സംസ്രൊന നിർദ്ദിഷ്ട EV നയങ്ങൾ ്രഖ്യരൊപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രരൊജ്യത്് 
EV ്രഭവശനം ത്വരിതഫപ്ടുത്രൊൻ വിവിധ സരൊമ്പത്ിക സരൊമ്പത്ിഭകതര ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളും 
വരൊഗ്രൊനം ഫചയ്ിട്ടുണ്്. EV-കൾക്് ഭവണ്ി നയപര�രൊയ ഐക്യദരൊർഢ്്യം കരൊണിക്കു്ന ആഭഗരൊള 
EV 30 @ 30 (https://www.cleanenergyministerial.org/campaign-clean-energy-ministerial/ev3030-
campaign) കരൊഫമ്പയ് നിഫന് േരൊഗ�രൊണ് ഇന്ത്യയും.

FAME-II കൂെരൊഫത EV 30 @ 30 കരൊഫമ്പയ് ൻ എ്നിവയ് ക്് പുേഭ�, NITI ആഭയരൊഗു�രൊയി 
സഹകരിച്് ഇന്ത്യൻ സർക്രൊർ ഇ-അമൃത് ഫവബ് ഭപരൊർട്ൽ ആരംേിച്ചു (https://www.e-
amrit.niti.gov.in/home). ബ്യൂഭേരൊ ഓെ് എനർജി എെിഷ്യൻസി (BEE) ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങൾ 
ഉപഭയരൊഗിക്കു്നതു ഫകരൊണ്ടുള്ള ്രഭയരൊജനങ്ങൾ, ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങൾ ചരൊർജിങ്ങിനുള്ള 
അെിസ്രൊന സൗകര്യ വികസനവും വരീടുകൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള ഇലക്ടിക് പരൊചകത്ിഫന് 
ഭനട്ങ്ങൾ എ്നിവഫയക്കുേിച്് അവഭബരൊധം ്രചരിപ്ിക്രൊൻ "ഭഗരൊ ഇലക്ടിക് " കരൊഫമ്പയ് നും 
അടുത്ിഫെ ആരംേിച്ചു. ഇന്ത്യയിഫല 20 സ്റലറ്് ഹൗസ് സ് �രൊർട്് സിറ്ികളിൽ 12 എണ്ണത്ിഫന് 
സ് �രൊർട്് സിറ്ി നിർഭദശങ്ങളിലും ഇ-വരൊഹനങ്ങൾ ഉൾഫപ്ടുന്നു. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ 
ഭദശരീയ തലസ്രൊന ്രഭദശത്ിനും (NCT) �രൊത്ര�ല് ഡൽഹിക്കും ഭവണ്ി, മുഖ്യ�ന്ത്രി അരവിന്് 
ഫകജ് രിവരൊൾ EV-കഫളക്കുേിച്ചുള്ള അവഭബരൊധം വളർത്രൊനും ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങളിഭലക്് 
�രൊറു്നതിഫന് ്രഭയരൊജനങ്ങഫളക്കുേിച്് ഫപരൊതുജനങ്ങഫള ഭബരൊധവത്കരിക്രൊനും “സ്വിച്് 
ഡൽഹി” കരൊമ്പയിൻ ആരംേിച്ചു. ഇനി വരരൊൻ ഭപരൊകു്ന 3 വർഷത്ിനുള്ളിൽ ഒരു EV-
യിഭലക്് �രൊേരൊഭനരൊ അഫല്കേിൽ ചരൊർജിംഗ് ഭപരൊയിന്് സ്രൊപിക്രൊഭനരൊ ്രതിജ്ഞഫയടുക്രൊൻ 
തരൊ�സക്രൊഫരയും സംഘെനകഫളയും ‘സ്വിച്് ഡൽഹി’ കരൊഫമ്പയ് ൻ ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്കുക കൂെി 
ഫചയ്യുന്നു. ഈ നയപര�രൊയ എല്രൊ സംരംേങ്ങളും ്രവർത്നങ്ങളും രരൊജ്യത്് EV വളർത്ൽ 
ത്വരിതഫപ്ടുത്തു്നതിഭലക്് നയിക്കും. 2021 ഡിസംബഭേരൊഫെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകഭദശം 450 
EV നിർമ്മരൊതരൊക്ൾ 0.9 ദശലക്ഷം EV കളും, 1800 ഭനരൊെ് അടുത്് ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകളും 
സ്രൊപിച്തരൊയി EV-യു�രൊയി ബന്ധഫപ്ട് സ്ിതിവിവരക്ണക്കുകളിൽ ഫവളിഫപ്ടുത്തുന്നു. 
ആദ്യ�രൊയി, 2021-22 സരൊമ്പത്ിക വർഷം അവസരൊനിക്കു്നഭതരൊഫെരൊപ്ം രരൊജ്യഫത് ഫ�രൊത്ം 
വരൊഹന വിൽപ്നയിൽ EV വിൽപ്നയുഫെ ശത�രൊനം 1% കെക്രൊൻ പര്യരൊപ്ത�രൊണ്.

ഇലക്ടികച് വാഹെങ്ങൾ ഇന്തത്യയുടെ ഗതാഗത മമഖലടെ കാർബൺ 
വിമുക്തമാക്ാനുള്ള ഒരു പാതൊണച്

EV-കൾ മുഭ്നരൊട്് നയിക്രൊനുള്ള നരീക്ം നല് രരീതിയിൽ ഉഭദ്ദശിച്ചുള്ളതരൊഫണകേിലും 
ഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയ കൂടുതൽ സുസ്ിര�രൊക്കുഫ�്ന് ്രതരീക്ഷിക്കുന്നുഫവകേിലും, ഇതുവഫര 
സ്വരീകരിച്ിട്ടുള്ള ്രക്രിയ കൂടുതലും സരൊഭകേതികവിദ്യയിലും അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങളിലും 
ഊ്നിയരൊണ്. നയ ഭ�ഖലകളിൽ പിന്തുെർന്നു ഫകരൊണ്ിരിക്കു്ന സ�രീപനം വലിയ 
രരീതിയിൽ െലം നൽകു്നവയരൊണ്. സരൊഭകേതികവിദ്യയിൽ �രൊത്ര�ല് അെിസ്രൊന 
സൗകര്യ വികസനത്ിലും, ഭവണ് വിധത്ിലുള്ള നയപര�രൊയ ശ്ദ്ധ �രൊത്ര�ല് നയ 
മുൻഗണനയും ലേിച്ിട്ില്രൊത്, നിരവധി സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക ഫവല്ലുവിളികൾ ഇഭപ്രൊഴും 
അവഭശഷിക്കുന്നു. EV സരൊഭകേതികവിദ്യകളുഫെയും ബരൊഹ്യ�രൊയ സംവിധരൊനങ്ങളുഫെയും3. 
സകേരീർണ്ണതകൾ കണക്ിഫലടുത്്, ICE വരൊഹനങ്ങൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള മുൻഗണന 
�രൊറു്നത് �ന്ഗതിയിലരൊയിഫക്രൊണ്ിരിക്കുന്നു. EV കളുഫെ വിശ്വരൊസ്യത യരൊത്രരൊ ദൂരത്ിഫന് 
കരൊര്യത്ിൽ ഉപഭയരൊക്തരൊക്ഫള ആശകേഫപ്ടുത്തു്നതിനരൊൽ, ബരൊറ്േിയിൽ ്രവർത്ിക്കു്ന 
വരൊഹനങ്ങളുഫെ ഭശ്ണിഫയക്കുേിച്ചുള്ള ഭചരൊദ്യങ്ങൾ ഇഭപ്രൊഴും ഫപരൊതുവരൊയ ചർച്യിൽ ഉയർന്നു 
വന്നുഫകരൊണ്ിരിക്കുന്നു. രരൊജ്യത്ിഫല ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകളുഫെ എണ്ണഫത്ക്കുേിച്ചുള്ള ലേ്യ�രൊയ 
ദ്വിതരീയ ഡരൊറ് ഫവളിഫപ്ടുത്തു്നത് കൂടുതൽ ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകളും സ്ിതി ഫചയ്യു്നത് 5 
സംസ്രൊനങ്ങളിൽ �രൊത്ര�രൊണ് (ആന്ധരൊ്രഭദശ്, ഫതലകേരൊന, കർണരൊെക, ഡൽഹി, �ഹരൊരരൊഷ്ട്ര, 
�റ്് ്രഭദശങ്ങളിൽ നിന്നും ഫചേിയ ്രരൊതിനിധ്യം).

3  TERI (2019) ‘Faster adoption of electric vehicles in India: Perspective of consumers and industry’
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മാറ്റം എല്ാറം: ഇന്തത്യയുടെ ഗതാഗത മമഖലടെ തുലത്യമാെി കാർബൺ വിമുക്തമാക്കുന്നു

ഈ പരിവർത്നത്ിഫന് സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക വശങ്ങഫള ചുറ്ിപ്റ്ിയുള്ള 
്രശ്നങ്ങഫളപ്റ്ിയരൊണ് ്രധരൊന�രൊയും കൂടുതൽ പരിഗണനകൾ നൽകു്നത്, ഉദരൊഹരണത്ിന് 
ഭവണ്ി ഫതരൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ. ICE വരൊഹനങ്ങളു�രൊയി തരൊരത�്യഫപ്ടുത്തുഭമ്പരൊൾ 
EV-കൾക്് പരിപരൊലനവും അറ്കുറ്പ്ണികളും കുേഭച് ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇത് കുേഫച്ണ്ണം 
ഭജരൊലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു4. ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിഫല എണ്ണ ഉപഭേരൊഗം കുേഞ്ഞരൊൽ ഫതരൊഴിൽ 
നഷ്ടത്ിന് കരൊരണ�രൊകും. കൂടുതൽ ്രധരൊന�രൊയി, EV-കളിഭലക്കുള്ള പരിവർത്നത്ിഫന് 
അത്രം സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക ്രത്യരൊഘരൊതങ്ങഫളക്കുേിച്് പരി�ിത�രൊയ വിവരങ്ങളും 
വിശകലനങ്ങളും �രൊത്രഭ� ഉണ്രൊയിട്ടുള്ളൂ. EV-കഫള കുേിച്് ഉപഭേരൊക്തരൊക്ൾക്കുള്ള ധരൊരണ 
പരി�ിത�രൊണ്. രരൊജ്യത്് അപര്യരൊപ്ത�രൊയ EV അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾ കരൊരണം 
ആളുകൾ EV-കഫള രണ്രൊം വരൊഹന�രൊയി �രൊത്രഭ� പരിഗണിക്കു്നത് തുെരുന്നുഫയ്ന് TERI 
(2019) പഠനം എടുത്തുകരൊണിക്കുന്നു. അഭത ഭപരൊഫല, EV-കളുഫെ പരൊരിസ്ിതിക ഭനട്ങ്ങഫള 
സംബന്ധിച്ിെഭത്രൊളം ഉത് കണ് ഠകളും ഉയർ്നിട്ടുണ്്. EV-കളുഫെ പരൊരിസ്ിതിക ഗുണങ്ങൾ 
നല്തരൊഫണ്ന് CEEW നെത്ിയ ഗഭവഷണം കരൊണിക്കുന്നുഫണ്കേിലും, സ�രീപ േരൊവിയിൽ ഈ 
ഭനട്ങ്ങൾ രരൊജ്യഫത് ഊർജ്ജ �ിശ്ിതം എങ്ങഫനയരൊയിരിക്കുഫ�്നതിഫന ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നു. 
EV-യിഭലക്് �രൊറുഭമ്പരൊൾ പരിസ്ിതി, ആഭരരൊഗ്യ സംബന്ധിയരൊയ ്രത്യക്ഷ ഭനട്ങ്ങളുഫെ 
കരൊര്യത്ിൽ ഭനട്ങ്ങൾ ്രദരൊനം ഫചയ്യും, എ്നിരു്നരൊലും, ഗ്ിഡിലൂഫെ വിതരണം ഫചയ്യു്ന 
ഊർജ്ജ �ിശ്ിതം ഭെരൊസിൽ ഇന്ധന ഭ്രരൊതസ്സുകഫള ആശ്യിക്കു്നത് തുെരുകയരൊഫണകേിൽ, 
ആേ്യന്തര തലത്ിലുള്ള വലിയ CO2 പുേംത്ള്ളൽ ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കു്നതിൽ 
പരരൊജയഫപ്ഭട്ക്രൊം. ഇത് ്രശ്നത്ിഫന് വ്യവസ്രൊനുസരൊര�രൊയ സ്വേരൊവവും EV-യിഭലക്് 
�രൊറുഭമ്പരൊൾ വിദയുച്ഛക്തി ഉൽപ്രൊദനം കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്ൽ എ്നിവയുഫെ ആവശ്യകതയും 
എടുത്തുകരൊണിക്കുന്നു. അത്ഫകരൊണ്്, പരിവർത്നം എല്രൊ സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ികഫത്യും 
പരൊരിസ്ിതിക ്രശ് നങ്ങഫളയും കൂടുതൽ ഉൾഫക്രൊള്ളുന്നുഫവന്നും സ�ഗ്വു�രൊയ രരീതിയിൽ 
പരിഗണിക്കുന്നുഫണ്്ന് ഉേപ്രൊക്ണം. കൂെരൊഫത, EV-ഭലക്് �രൊറുഭമ്പരൊൾഉണ്രൊകു്ന 
െലത്ിൽ �രൊത്രം ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്കു്നതിനു പകരം, EV-യിഭലക്് �രൊറു്ന ്രക്രിയകളുഫെ 
െലങ്ങൾ തിരിച്േിയുകയും അെയരൊളഫപ്ടുത്തുകയും ഫചഭയ്ണ്ത് അവിഫെ ആവശ്യ�രൊണ്. 
പുനരുൽപ്രൊദിപ്ിക്രൊവു്ന വിദയുച്ഛക്തിയിഭലക്കുള്ള �രൊറ്ം ഭവണ്ത്ര ഭവഗതഭയേിയതരൊഭണരൊ, 
EV-യിഭലക്് �രൊറുക എ്ന ലക്ഷ്യവു�രൊയി സ�ന്വയിപ്ിക്ഫപ്ടുന്നുഭണ്രൊ എ്ന് ഇതിഫന് ഒരു 
ഉദരൊഹരണം ഭചരൊദിക്രൊം. ഇഫല്കേിൽ, ഭെരൊസിൽ ഇന്ധനങ്ങഫള ആശ്യിക്കു്ന നിലവിലുള്ള 
(�രൊത്ര�ല് പുതിയതിന് സരൊധ്യത) പവർ ഭ്റെഷനുകൾ എവിഫെയരൊണ് സ്ിതി ഫചയ്യു്നത്? 
സമ്പ്ന�രൊയ ഉൾനരൊെൻ-്രഭദശങ്ങൾക്് പുേത്് �ലിനരീകരണം വർധിക്കുകയും, ഉപ-
നഗരങ്ങളിഭലരൊ ഗ്രൊ�ങ്ങളിഭലരൊ ദരിദ്രർക്് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്രൊക്കു്ന സ്ലങ്ങളിലരൊഭണരൊ 
അവ  ഉള്ളത്? ഭകവലം പരിവർത് വരീക്ഷണഭകരൊണിൽ നിന്നും ഈ പരിവർത്നഫത് 
ഭനരൊക്ിക്രൊണു്നത്, എല്രൊ നയപര�രൊയ ഉൾഫപ്ടുത്ലുകളിഫല മുൻ നിരയിൽ സരൊമൂഹിക 
ഉൾഫപ്ടുത്ലും 'ആഫരയും പുേകിൽ തനിച്രൊക്ി ഭപരൊകരുത് ' എ്ന സ�രീപനവും ഉണ്രൊകണം.

പഠെ ലക്ഷത്യങ്ങളുറം സമടീപെവുറം

ഈ പഠനത്ിഫന് ്രധരൊന ലക്ഷ്യം സരൊമൂഹിക ഉൾഫപ്ടുത്ൽ വരീക്ഷണഭകരൊണിൽ നിന്നും, 
ഇന്ത്യയിഫല ഗതരൊഗത ഭ�ഖല കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്കു്നത് ഭവണ്ിയുള്ള പരിവർത്നങ്ങളുഫെ 
കുഴപ്ങ്ങളും അനന്തരെലങ്ങളും പര്യഭവക്ഷണം ഫചയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ഫചയ്യുക 
എ്നതരൊണ്. ഇത് ലക്ഷ്യ�ിടു്നത്:

• ഇന്ത്യയിഫല ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിഫല കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്കു്നതു�രൊയി ബന്ധഫപ്ട്് 
വ്യത്യസ്ത ഓഹരി പകേരൊളികൾ (ഉദരൊ. നയ നിർമ്മരൊതരൊക്ൾ, ജരീവനക്രൊർ, കമ്മ്യൂണിറ്ികൾ, 
ബിസിനസ്സുകൾ, ഭസവന ദരൊതരൊക്ൾ, ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾ കൂെരൊഫത ഗുണഭേരൊക്തരൊക്ൾ 
മുതലരൊയവ) ഏകഭദശ പരിവർത്നഫത്ക്കുേിച്ചുള്ള �നസ്ിലരൊക്ൽ / ധരൊരണ / ്രതരീക്ഷ 
തുെങ്ങിയവ പര്യഭവക്ഷണം ഫചയ്യു്നതിനും അെയരൊളഫപ്ടുത്തു്നതിനും.

• ഡൽഹിഫയ ഒരു ഭകസ് ്റെഡിയരൊയി ഉപഭയരൊഗിച്് ഒരു വിശദ�രൊയ അഭന്വഷണം ഉപഭയരൊഗിച്് 
സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക പരൊരിസ്ിതിക വരീക്ഷണഭകരൊണിൽ നിന്നുള്ള ന്യരൊയ�രൊയ 
പരിവർത്നത്ിഫന് അനന്തരെലം വിലയിരുത്തു്നതിന്.

4  CEEW (2019), ‘India’s Electric Vehicle Transition: Impact on Auto Industry and building the EV ecosystem’
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• രരൊജ്യഫത് ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിഫല കരൊർബൺ വിമുക്ത പരൊതകൾക്് ഭവണ്ി സുസ്ിരവും 
േരൊവിയുക്തവു�രൊയ പരിവർത്ന ഓപ്ഷനുകൾ നിർഭദ്ദശിക്കുക (േരൊവിയിൽ ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലയുഫെ വളർച് കൂെി പരിഗണിച്് ).

• പരൊഠങ്ങളുഫെ തന്ത്രപര�രൊയ വിന്യരൊസത്ിന് ഭവണ്ി ഗഭവഷണത്ിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങളുഫെ 
ഒരു വികസന വിലയിരുത്ൽ ഏഫറ്ടുക്കു്നതിന്.

ഭലരൊകഫ�മ്പരൊടുമുള്ള ഏറ്വും �ലിന�രൊയ നഗരങ്ങളിഫലരൊ്നരൊയ, ഇന്ത്യയുഫെ രരൊജ്യരൊന്തര 
തലസ്രൊന നഗരത്ിഭമേൽ (NCT) ഒരു ്രഭത്യക ഭൂ�ിശരൊസ്ത്രപര�രൊയ ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിച്്, 
ഇന്ത്യയുഫെ ഭ�രൊഭട്രൊർ ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിൽ �രൊത്ര�രൊയി പഠനത്ിഫന് ശ്ദ്ധ 
പരി�ിതഫപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ്രധരൊന കഫണ്ത്ലുകൾ ലേിക്കു്നതിന് ഗുണപരവും അളവ് 
പരവു�രൊയ രണ്് ഗഭവഷണ സ�രീപനങ്ങളും ഉപഭയരൊഗിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പഠനങ്ങളുഫെ 
അവഭലരൊകനം, EV-കളുഫെ ഉപഭയരൊക്തരൊവും അല്രൊത്വരും, EV നിർമ്മരൊതരൊക്ൾ, EV 
ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷൻ ഉെ�കളും �രൊഭനജർ�രൊരും, ്രധരൊന വിവരദരൊയക അേിമുഖങ്ങളിൽ 
നി്ന് (KIIs) ഭശഖരിച് ഇൻപുട്ടുകൾ, ഓഹരി പകേരൊളികൾ കൂെിഭച്രു്ന ശിൽപശരൊലകളിലൂഫെ 
ഭശഖരിക്കു്ന ഇൻപുട്ടുകൾ തുെങ്ങിയ പകേരൊളികളുഫെ ഒരു ഭശ്ണിയിലുള്ള ്രരൊഥ�ിക സർഭവകഫള 
പിന്തുണയ്ക്ന്നു. കൂെരൊഫത നയ ്ര�രൊണത്ിഫന് വിശദ�രൊയ സ്ക്രീനിംഗും അവഭലരൊകനവും – ഭകന്ദ 
സർക്രൊർ ്രഖ്യരൊപിച് നയങ്ങളും അത് ഭപരൊഫല സംസ്രൊനതലങ്ങളിലുള്ള EV ഭപരൊളിസികളും 
നെപ്രൊക്ി. ആവശ്യ�രൊയ വിവരങ്ങൾ ലേിക്കു്നതിന് ആഫക 200 ്രരൊഥ�ിക സർഭവകളും 
കൂെരൊഫത 20 ്രധരൊന വിവരദരൊയക ഇന്ർവ്യൂകളും (KIIs) നെത്ി. ഭ്രരൊജക്റ്ിഫന് ്രധരൊന ശ്ദ്ധ 
ഭകന്ദരീകരിക്കു്ന ഭ�ഖലകഫളക്കുേിച്ചുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ പുേത്് ഫകരൊണ്ടുവരു്നതിനരൊയി 2022 
ജനുവരി 20-ന് ്രധരൊന ഓഹരി പകേരൊളികളുഫെ ഒരു ശിൽപശരൊല നെത്ി. 50-ഓളം പകേരൊളികൾ 
(ICCT, RMI, Ola Mobility Institute, SVSU, TERI, CEEW, CESP, WTI തുെങ്ങിയ സ്രൊപനങ്ങളിൽ 
നി്ന് ) ശിൽപശരൊലയിൽ പഫകേടുത്തു, കൂെരൊഫത ഇന്ത്യയിഫല EV ്രശ് നങ്ങളു�രൊയി അടുത്് 
ഇെപഴകു്ന സ്രൊപനങ്ങളിൽ നി്ന് സ്രീക്ർ�രൊഫരയും തിരഫഞ്ഞടുത്തു.

കൂെരൊഫത, ഫതരൊഴിലവസരത്ിലും ഫപരൊതു ഖജനരൊവിലും EV-യിഭലക്് �രൊറു്നതിഫന് 
അനന്തരെലങ്ങൾ കഫണ്ത്തു്നതിന് ലേ്യ�രൊയ ദ്വിതരീയ വിവര വിശകലനം നെത്ി. 
ദ്വിതരീയ വിവരങ്ങൾ കണക്രൊക്കു്നത് മൂ്ന് സരൊകേൽപ്ിക നയ സരൊഹചര്യങ്ങഫള 
അെിസ്രൊന�രൊക്ിയരൊണ്. അവ 1) സരൊധരൊരണ ഭപരൊഫല ബിസിനസ്് (BAU) സരൊഹചര്യം; 2) 
ശുേരൊപ്തിവിശ്വരൊസ നയ സരൊഹചര്യം (OPS); കൂെരൊഫത 3) അശുേരൊപ് തി വിശ്വരൊസമുള്ള സരൊഹചര്യം 
(PES) Pohit et al. (2021)5. പഠനത്ിൽ നിന്നുള്ളവ. ഈ സരൊഹചര്യങ്ങൾ ഡൽഹി EV 
ആസൂത്രണ സന്ർേങ്ങളിൽ ്രഭയരൊഗിക്കുന്നു. ്രധരൊന െലങ്ങൾ ഇനിപ്േയു്ന വിേരൊഗങ്ങളിൽ 
അവതരിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു.

ഇന്തത്യെിടല EV െെങ്ങൾ സമഗ്രവുറം എല്ാതെിടെയുറം 
ഉൾടക്ാള്ളുന്നതുമാമണാ?

ഇന്ത്യയിഫല 20-ലധികം സംസ്രൊനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സംസ്രൊനത്് നിർദ്ദിഷ് െ EV 
ഭപരൊളിസികൾ ്രഖ്യരൊപിക്കുകഭയരൊ അഫല്കേിൽ നയങ്ങൾ രൂപരീകരിക്കുകഭയരൊ ഫചയ്ിട്ടുണ്്. EV 
നയങ്ങളുഫെ വിലയിരുത്ലിൽ നിന്നുള്ള ്രധരൊന കഫണ്ത്ലുകൾ ഇനിപ്േയു്നവയരൊണ്.

• ്രധരൊന സംസ്രൊന EV നയങ്ങളുഫെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്് �െങ്ങരൊഫണ്ന് കഫണ്ത്ിയിട്ടുണ്്: 
ആദ്യഭത്ത് ചില സന്ർേങ്ങളിൽ ഉപഭേരൊക്തരൊക്ഫളയും നിർമ്മരൊതരൊക്ഫളയും 
ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്കു്നത് വഴി ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങളുഫെ ഉപഭയരൊഗം വർദ്ധിപ്ിക്കുക, കൂെരൊഫത 
രണ്രൊ�ഭത്ത് ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങളുഫെയും അവയുഫെ ഘെകങ്ങളുഫെയും ആേ്യന്തര 
ഉത്പരൊദനം വർദ്ധിപ്ിക്കു്നതിന് ഊ്നൽ നൽകുന്നു.

5 Pohit, S. R. Singh, and Chowdhury S. R. (2021), ‘Role of Policy Interventions in Limiting Emissions from Vehicles in Delhi, 2020–2030’, ADBI 
Working Paper 1297, Tokyo: Asian Development Bank Institute
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• ഈ സംസ്രൊന നയങ്ങളിൽ പലതിലും ഊ്നൽ നൽകു്നത് ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങളുഫെ 
വിതരണ ശൃംഖലകളിഭലരൊ, അഫല്കേിൽ വിവിധ വിേരൊഗങ്ങളിൽ ഫതരൊഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കു്നതിഭനരൊ അഫല്കേിൽ ഫതരൊഴിൽ ഉണ്രൊക്കു്നതിഭലരൊ ആണ്. കൂെരൊഫത, സ്റനപുണ്യ 
പരിശരീലനത്ിനും വികസന പരിപരൊെികൾക്കും ഭവണ്ി ഈ നയങ്ങളിൽ വ്യവസ് ഫചയ്ിട്ടുണ്്

• ബരൊറ്േി േരീസ്റസലേിംഗ്, �രൊലിന്യം/�ലിനവസ്തുക്ളുഫെ സംക്രണ പ്രൊന്റുകൾ 
സ്രൊപിക്ൽ, കൂെരൊഫത പുനരുൽപ്രൊദിപ്ിക്രൊവു്ന ഊർജ്ജം ഉൽപ്രൊദിപ്ിക്രൊൻ ചരൊർജിംഗ് 
ഇൻഫ്രൊസ്്രക്ചർ ഓപ്ഭേറ്ർ�രൊഫര ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്കു്നതിന് ഭവണ്ിയും നിരവധി 
നയങ്ങൾ വ്യവസ് ഫചയ്ിട്ടുണ്്.

എ്നിരു്നരൊലും, ഈ നയങ്ങളിൽ നഷ് െ�രൊയ ഘെകങ്ങൾ ഇ്നിപ്േയു്നവയരൊണ്

• ഫതരൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്രൊൻ ലിംഗഭേദം ഉൾഫക്രൊള്ളു്ന സ�രീപനം, ഭൂ�ിയു�രൊയി 
ബന്ധഫപ്ട് ്രശ്നങ്ങൾ സ്റകകരൊര്യം ഫചയ്യു്നതിഫല ്രശ്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയ EV-യിഭലക്് 
�രൊറു്നതിഫന് േരൊഗ�രൊയുണ്രൊകു്ന സരൊമൂഹിക കരൊഴ്ച്പ്രൊടുകൾക്് ്രരൊധരൊന്യം കുേവരൊണ്,

• EV-കൾ വലിയ ഭതരൊതിൽ സ്വരീകരിക്കു്നതിന് ഭവണ്ിയുള്ള ഫപരു�രൊറ് വ്യതിയരൊനങ്ങളിൽ 
അശ്ദ്ധ കരൊണിക്കുക

• ഫപരൊതുഗതരൊഗത സംവിധരൊനങ്ങളു�രൊയി തരൊരത�്യം ഫചയ്യുഭമ്പരൊൾ സ്വകരൊര്യ EV ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലയിലരൊണ് തരൊരതഭ�്യന കൂടുതൽ ശ്ദ്ധ.

• ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾക്് ഭവണ്ി പുനരുപഭയരൊഗിക്രൊവു്ന വസ്തുക്ൾ ലേിക്കു്നതിന് 
ഭവണ്ി വ്യക്ത�രൊയ തന്ത്ര�ില്.

• ഈ നയങ്ങളിൽ പലതിലും SDG ബന്ധഫത്പ്റ്ിയുള്ള സ് പഷ് െ�രൊയ പരരൊ�ർശം 
കഫണ്ത്രൊൻ കഴിയില്.

നയം ചിത്രരീകരിക്കു്നതിഫന ്രതിനിധരീകരിക്കു്ന ഒരു പദ്ധതി രൂപം ചുവഫെ 
അവതരിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു (ചിത്രം 1).
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ചിത്റം 1 - ഉപ-മേശടീെ മാെേണച് ഡതെിൽ EV െെറം അെൊളടപെടുതെൽ.

ഉത്ഭവറം: പ്്രയാജക്ട് ഗപ്വഷ്ക ടീമിനറെ പ്േഖരറം

പ്രധാെ കടടെതെലുകൾ

ഈ ഭ്രരൊജക് റ്ിഫന് േരൊഗ�രൊയി നെത്ിയ ഓഹരി ഉെ� ഇെപരൊെ്  ശില്പശരൊലകൾ, ്രധരൊന 
വിവരദരൊതരൊക്ളുഫെ അേിമുഖങ്ങൾ, കൂെരൊഫത ഓഹരി ഉെ�കളുഫെ സർഭവകൾ എ്നിങ്ങഫനയുള്ള 
്രവർത്നങ്ങളുഫെ പരിധിയിൽ നി്ന് നിരവധി ്രധരൊന കഫണ്ത്ലുകൾ എടുത്ിട്ടുണ്്.

സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക ്രവർത്ന രംഗത്്, പരിവർത്നത്ിഫന് ഭവഗതയും കൂെരൊഫത 
അതിഫന് ഫചലവുകളും, ആഘരൊതങ്ങൾ, സരൊമൂഹിക�രൊയി ഉൾഫക്രൊള്ളു്നവയിൽ നിന്നും, 
നരീതിയുഫെ കരൊഴ് ചപ്രൊെിൽ നിന്നുള്ള �രൊറ്ഫത്ക്കുേിച്ചുള്ള ധരൊരണ എ്നിവഫയക്കുേിച്് EV 
പരിവർത്നത്ിഫന് ആവശ്യത്ിന് ഭവണ്ി ഓഹരി പകേരൊളികൾ വിവിധ ആശയങ്ങൾ 
ഉയർത്ിക്രൊണിച്ചു.

• EV യിഭലക്കുള്ള പരിവർത്നം ്രധരൊന�രൊയും ഒരു ധരൊർമ്മിക�രൊയ മുഭ്നരൊട്് തള്ളു്ന 
ഘെകത്ിൽ നി്നരൊണ് കരൊണഫപ്ടു്നത്, സരൊഭകേതിക ഓപ്ഷഫന് ്രഭയരൊജനവും 
ഉപഭയരൊഗത്ിഫന് എളുപ്വും വരൊഹന ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള ്രധരൊന�രൊയ പിെിച്ചു 
വലിക്കു്ന ഘെകങ്ങളരൊണ്.

• പരിവർത്നത്ിഫന് ഭവഗതയിൽ, പരിവർത്നം വർദ്ധന ആത്യന്തിക�രൊയതിഭനക്രൊളും 
സരൊധരൊരണ�രൊയതരൊയിരിക്ണം എ്നത് ഓഹരി പകേരൊളികൾ ചൂണ്ിക്രൊണിച്ചു. പരിവർത്ന 
്രക്രിയ സുഗ��രൊക്കു്നതിന് ഇത് സഹരൊയക�രൊകും കൂെരൊഫത അനിവരൊര്യ�രൊകുഭമ്പരൊൾ 
അത്യരൊവശ്യ�രൊയ നയ തലത്ിലുള്ള ഭകരൊഴ് സ് തിരുത്ലുകൾ നെത്രൊവു്നതരൊണ്. 
ഓഹരി പകേരൊളികളുഫെ സർഭവയിൽ നിന്നും ലേിച് സ�രൊന�രൊയ നിരരീക്ഷണങ്ങഭളരൊഫെ ഈ 
കഫണ്ത്ൽ പി്നരീെ് കൂടുതൽ ശക്തിഫപ്ട്ടു. പരിവർത്നത്ിഫന് ഭവഗതഫയക്കുേിച്ചുള്ള 
സർഭവ കഫണ്ത്ലുകൾ കരൊണിക്കു്നത്, സർഭവയിൽ പഫകേടുത് 71% ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളും 

േജാലി സാധ�ത

ൈന�ണ� കഴി�ക�െട 
ആവശ�കത

നിേ�പ�ിെ� 
ആവശ�കത

ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ�് 
േവ�ി�� �സ��്

EV നിർ�ാണ�ിന് 
േവ�ി�� �സ��്

ധനപരമായത്

അവേബാധം 
��ി�ക

െതാഴി�ം ഉപജീവന 
മാർ��ം �ഷ് ടി�ൽ

�സ��മായി 
ബ�െ�� 
വ�വ�കൾ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 
േവ�ി 

േ�ാ�ാഹന�ൾ

ഉത്പാദകർ�് 
േവ�ി 

േ�ാ�ാഹന�ൾ

ധനപരമ�ാ�ത്

ധനപരമായത്

ധനപരമ�ാ�ത്

�ലധന ധനസഹായ�ൾ

നിേ�പ ധനസഹായ�ൾ

പലിശ�് സർ�ാർ നൽ�� 
ധനസഹായം

വ�വസായ പാർ�കൾ�് 
േവ�ി�� വ�വ�

മ�് സൗകര��ൾ 
(ഉദാ. �ഗ് & േപ, ആർ & ഡി)

സബ് സിഡികൾ വില� വാ�ൽ

േറാഡ് നി�തി ഇളവ്

പാർ�ിംഗ് സൗകര��ൾ

സൗജന� അ�മതി സംവിധാനം

Figure 1: EV policy mapping at the sub-national scales. Source: compilation by the project 
research team.
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ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളല്രൊത്വരും നിർഭദ്ദശിച്ത് വർദ്ധിച്ചുവരു്ന �രൊറ്ത്ിന് 
അനുകൂല�രൊഫണ്നരൊണ്.

• ്രധരൊന വിവരദരൊതരൊക്ളുഫെ അേിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവ്ന ്രധരൊന 
കഫണ്ത്ലുകളിൽ ഒ്ന് രരൊജ്യഫത് EV പരിവർത്നത്ിഫന് സ്വേരൊവഫത്ക്കുേിച്രൊണ്. രണ്് 
വ്യത്യസ്ത തരത്ിലുള്ള പരിവർത്നങ്ങളരൊണ് രരൊജ്യത്് നെക്കു്നഫത്ന് ഓഹരി പകേരൊളികൾ 
അേി്രരൊയഫപ്ട്ടു. ആദ്യഭത്ത് സരൊധരൊരണ ഭപരൊഫലയുള്ള-ബിസിനസ്-സ�രീപന�രൊണ്, 
അത് ഉൾഫക്രൊള്ളു്നതും കൂടുതൽ സരൊഭകേതിക-സരൊമ്പത്ിക സ്വേരൊവവും കൂടുതൽ 
അവഗണിക്കുന്നു. അവയിൽ �ഫറ്രൊ്ന് കൂടുതൽ പകേരൊളിത് സ്വേരൊവമുള്ളതരൊണ്, അവിഫെ 
ഉൾഫപ്ട് കക്ഷികൾക്ിെയിൽ കുേഫച്രൊഫക് സ്റക�രൊറ്ങ്ങൾ നിലവിലുണ്്. അവിഫെ ഒരു 
കക്ഷിയുഫെ ഭനട്ം �ഭറ് കക്ഷിയുഫെ നഷ്ടത്ിഭലക്് നയിക്കു്ന ഈ സ�രീപനം വളഫരയധികം 
സകേരീർണ്ണ�രൊയത് കൂെിയരൊണ്. പരിവർത്നം ്രരൊരംേ ഘട്ത്ിലരൊയതിനരൊൽ, സമൂഹത്ിന് 
ഫപരൊതുവരൊയി സ്വരീകരൊര്യ�രൊക്കു്നതിന് ഭവണ്ി ഭനട്ങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സൂക്ഷ്��രൊയി 
പരിഭശരൊധിഭക്ണ്തുണ്്. സന്തുലിതരൊവസ് നിലനിർത്തു്നതിന് ഈ ഭനട്ങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും 
കൃത്യ�രൊയി തൂക്ിഭനരൊക്ിയിട്ടുഫണ്്ന് ഉേപ്രൊഭക്ണ്തുണ്്.

• 'ആഫരയും പുേകിൽ തനിച്രൊക്ി ഭപരൊകരുത് ' എ്നത് ഉൾഫപ്ടുത്തുഭമ്പരൊഴും പരിവർത്ന 
്രക്രിയയുഫെ ്രധരൊന ഭ�ഖലകളിഫലരൊ്നരൊയി ഓഹരി പകേരൊളികൾ തിരിച്േിയുന്നുഫണ്കേിലും, 
പരിവർത്ന ്രക്രിയ �റ്് കരൊർബൺ-കുേഞ്ഞ ഗതരൊഗത പരൊതകളരൊയ, നെത്ം, 
സ്റസലേിംഗ്, ഫപരൊതുഗതരൊഗത സംവിധരൊനങ്ങങ്ങളുഫെ കൂടുതൽ ഉപഭയരൊഗം തുെങ്ങിയവയും 
പരിഗണിക്ണം. EV-കൾഫക്രൊപ്ം തഫ്ന, കരൊർബൺ-വിമുക്ത�രൊക്രൊൻ �റ്് ഓപ്ഷനുകളും 
ഉൾഫപ്ടുഭത്ണ്തുണ്്. "കുേയ്ക്ക, സ്രൊനം �രൊറ്റുക, ഫ�ച്ഫപ്ടുത്തുക" എ്ന തന്ത്രം 
പരിവർത്നത്ിഫന് ഒരു ്രധരൊന േരൊഗ�രൊയി ഉദ്ധരിക്ഫപ്ടുന്നു, അവിഫെ വരൊഹനങ്ങളുഫെ 
വ്യക്തിഗത ഉപഭയരൊഗം കുേയ്കരൊൻ കഴിയു്ന തരത്ിലുള്ള, ്രരൊൻസ് ഭപരൊർെ് സ്്രരീമുകളുഫെ 
െല്രരൊപ്തി ഫ�ച്ഫപ്ടുത്തു്നതിലരൊണ് ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിഭക്ണ്ത്.

• രരൊജ്യത്് നെപ്ിലരൊക്ിയ സ�രൊന പരിവർത്നങ്ങളുഫെ മുൻകരൊല അനുേവങ്ങളിൽ നിന്നും 
പരിവർത്ന ്രക്രിയയും ഉൾഫപ്ടുഭത്ണ്തുഫണ്ന്നും ഓഹരി പകേരൊളികൾ എടുത്തുകരൊണിച്ചു. 
ഉദരൊഹരണത്ിന്, ഡൽഹിയിഫല CNG വരൊഹനങ്ങളിഭലക്കുള്ള �രൊറ്ം നിലവിഫല 
പരിവർത്നം കൂടുതൽ സുഗ��രൊക്കു്നതിന് പര്യപ്ത�രൊയ നിരവധി പരൊഠങ്ങൾ നൽകരൊൻ 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.

• ഉപഭേരൊക്തൃ തിരഫഞ്ഞടുപ്ിഫന നയിക്കു്നതും കൂെരൊഫത EV ഏഫറ്ടുക്ലിൽ കരൊര്യ�രൊയ 
സ്വരൊധരീനം ഫചലുത്തു്നതു�രൊയ ഒരു ്രധരൊന ഘെക�രൊണ് വിവര ലേ്യതഫയ്ന് ്രധരൊന 
വിവരദരൊയക അേിമുഖങ്ങളിൽ ഫവളിഫപ്ടുത്ി. ഓഹരി പകേരൊളികളുഫെ സർഭവകളിലും 
സ�രൊന�രൊയ ്രവണതകൾ കരൊണിക്കുന്നു, പകുതിയിലധികം EV ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളും, EV 
ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളല്രൊത്വരിൽ നരൊലിഫലരൊ്ന് ഭപരും EV-കഫളക്കുേിച്ചുള്ള ഭ�രൊശം വിവരങ്ങൾ 
EV-യിഭലക്് �രൊറു്നതിന് ഒരു ്രധരൊന തെസ്�രൊയി ്രവർത്ിക്കുന്നുഫവ്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

 
• കൂെരൊഫത, EV-യുഫെ സ്വരീകരൊര്യത �നസ്ിലരൊക്കു്നത് ഇന്ത്യയിഫല EV പരിവർത്നത്ിന് 

ഭവണ്ിയുള്ള ഓഹരി പകേരൊളികൾക്ിെയിഫല നിർണരൊയക ഘെക�രൊയി കരൊണഫപ്ടുന്നു. 
പരിവർത്നത്ിഫന് അത്രം സ്വരീകരൊര്യതഫയക്കുേിച്ചുള്ള സർഭവ കഫണ്ത്ലുകൾ, 
സർഭവയിൽ പഫകേടുത് ICE വരൊഹന ഉെ�കളിൽ പകുതിയിലധികവും തങ്ങളുഫെ അടുത് 
വരൊഹനം EV ആകരൊൻ അനുകൂലിക്കു്നവരരൊഫണ്ന് കരൊണിക്കുന്നുണ്്. വരീണ്ടും, EV-കളുഫെ 
തെസ്ങ്ങഫള കുേിച്് ഓഹരി പകേരൊളികൾക്് അേിയരൊ�രൊയിരു്നിട്ടും ഈ സ്വരീകരൊര്യത ഉയർത്ി 
ക്രൊണിക്കുന്നു. EV വിപണി പൂർണ വളർച്യിൽ എത്തുഭമ്പരൊൾ ഈ �നസ്ിലരൊക്ിയ 
തെസ്ങ്ങൾ �േികെക്കുഫ�്ന് സർഭവയിൽ നി്ന് ഫവളിഫപ്ടുന്നു.

• രരൊജ്യഫത് ഫപരൊതു സ്വകരൊര്യ ഗതരൊഗത സംവിധരൊനങ്ങഫളക്കുേിച്ചുള്ള സംവരൊദവു�രൊയി 
ബന്ധഫപ്ട്തരൊണ് �ഫറ്രൊരു ്രധരൊന കഫണ്ത്ൽ. ഫപരൊതുഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയ 
സ്റവദയുതരീകരിക്കു്നതു�രൊയി ബന്ധഫപ്ട് ഫവല്ലുവിളികൾ ്രരൊധരൊന്യ�ർഹിക്കു്നതരൊഫണന്നും, 
ബസുകൾ ഭപരൊഫലയുള്ള, സ്റവദ്യത പകേരൊളിത് ഗതരൊഗത �രൊർഗ്ഗങ്ങൾ 
അവതരിപ്ിക്കു്നതിനുള്ള മുൻകൂർ ഫചലവ് ഉയർ്നതരൊഫണന്നും സർഭവകളിൽ നിന്നും 
കൂെരൊഫത ്രധരൊന വിവരദരൊതരൊക്ളുഫെ അേിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്നു. സ്വകരൊര്യ 
ഗതരൊഗത സംവിധരൊനങ്ങഭളരൊടുള്ള നയ ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ കൂടുതലും പക്ഷപരൊതപര�രൊണ്, 
ഇത് ഫപരൊതുഗതരൊഗത സംവിധരൊനങ്ങഫള കൂടുതൽ ഭ�രൊശ�രൊക്കും. ഫപരൊതു ഭേരൊഡ് ഗതരൊഗത 
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ഭ�ഖല നഗര ഭകന്ദങ്ങളിഫല തരൊഴ്്നവർ മുതൽ ഇെത്രം വരു�രൊന വിേരൊഗങ്ങളിൽ വഫര 
ഭസവനം നൽകുന്നു എ്നതിനരൊൽ, അവിഫെ ഫപരൊതു ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയ്ക് ഘെനരൊപര�രൊയ 
നയം ഉണ്രൊഭക്ണ്ത് ആവശ്യ�രൊണ്.

• ്രധരൊന�രൊയും, ഗ്രൊ�രീണ ഭ�ഖലകളിൽ EV പരിവർത്നത്ിഫന് സ്വരൊധരീനഫത് പറ്ി 
വ്യക്തതയിഫല്ന്നും നയപര�രൊയ ശ്ദ്ധ കുേവരൊണ് എ്നതും ഉയർന്നുവ്ന കരൊര്യ�രൊണ്. 
ഗ്രൊ�രീണ സ്റവദയുത ശൃംഖല EV ചരൊർജിംഗിഫന പിന്തുണയ്കരൊൻ പര്യരൊപ്ത�രൊകു്ന 
കരൊര്യം സംശയകകര�രൊണ്. എകേിലും, ഭദശരീയ പരൊതകളിൽ ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾ 
വിന്യസിപ്ിഭക്ണ്തിഫന് ആവശ്യകത നയങ്ങളിൽ സൂചിപ്ിക്കുന്നു, എ്നിരു്നരൊലും, 
ഗ്രൊ�്രഭദശങ്ങളിഭലക്് EV-കൾ ഫകരൊണ്ടുഭപരൊകു്നതിന് ്രഭത്യക നയപര�രൊയ ശ്ദ്ധ 
ഫകരൊടുക്കു്നില്.

• ഞങ്ങളുഫെ എല്രൊ ഓഹരി പകേരൊളികളുഫെ ഇെഫപെലുകളിലും, ്രഭത്യകിച്് ബരൊറ്േികളുഫെ 
വിലയിൽ EV കളുഫെ വില ഒരു സരൊമ്പത്ികം നിയന്ത്രിക്കു്ന സംവിധരൊ�രൊയി ആവർത്ിച്് 
്രത്യക്ഷഫപ്ട്ടു. EV-കളുഫെ വിലഫയക്കുേിച്് സ�രൊന�രൊയ നിരരീക്ഷണങ്ങൾ ഓഹരി 
ഉെ�കളുഫെ സർഭവകളിലും ഫവളിഫപ്ടുത്ി. 75% EV ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളും 55% EV 
ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളല്രൊത്വരും വരൊഹനങ്ങൾ തിരഫഞ്ഞടുക്കുഭമ്പരൊൾ തുെക്ത്ിലുള്ള ഉയർ്ന 
ഫചലവ് തിരഫഞ്ഞടുക്കു്നതിന് തെസ്�രൊയി ചൂണ്ിക്രൊട്ി. എ്നിരു്നരൊലും, ്രഭത്യകിച്് 
ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചു ഫകരൊണ്ിരിക്കു്ന സരൊഹചര്യത്ിൽ, ICEV കളു�രൊയി തരൊരത�്യം 
ഫചയ്യുഭമ്പരൊൾ EV-കൾ ്രവർത്ിപ്ിക്കു്നതിനുള്ള ്രവർത്നഫച്ലവ് കുേഞ്ഞതരൊഫണ്ന്, 
ഓഹരി പകേരൊളികൾ �ിക്വരൊറും സമ്മതിക്കുന്നു. പഭക്ഷ, ഫപരു�രൊറ് ഫവല്ലുവിളികളും േരൊവി 
ഉപഭേരൊക്തരൊക്ളുഫെ പലഭപ്രൊഴും സങ്കുചിത �ഭനരൊേരൊവമുള്ള ഫപരു�രൊറ്ം കരൊരണവും, ഉയർ്ന 
്രരൊരംേ ഫചലവുകൾ ദരീർഘ-കരൊല ഫചലവ് ഭനട്ങ്ങഫള �േികെക്കുന്നു.

• ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്േിഞ്ഞ �റ്് നിർണരൊയക�രൊയ സരൊമൂഹിക-
സരൊമ്പത്ിക ആഘരൊതങ്ങൾ ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾ സരൊമ്പത്ിക സമ്പരൊദ്യത്ിന് ഭവണ്ി 
വ്യരൊഖ്യരൊനിക്കു്ന ഇലക്ടിക് വരൊഹനം സ്വന്ത�രൊക്കുക എ്നതരൊയിരുന്നു. മുൻകൂർ ഫചലവ് 
കൂടുതലരൊഫണകേിലും, ഫ�രൊത്ത്ിൽ EV ഫചലവ് ്രരൊവര് ത്ിക�രൊക്രൊൻ കഴിയുഫ�്ന് 
വ്യക്ത�രൊയ ധരൊരണയുണ്്. 2/3-ന് അടുത്് ഇലക്ടിക് വരൊഹനങ്ങളുഫെ ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾ 
ഉയർ്ന സമ്പരൊദ്യം ഒരു ഇലക്ടിക് വരൊഹനം വരൊങ്ങരൊൻ അവഫര ഭ്രരിപ്ിക്കു്ന ഒരു 
ഘെക�രൊഫണ്ന് േിഭപ്രൊർട്് ഫചയ്തു. ഇത് EV-കളിഭലക്് പരിവർത്നം ഫചയ്യു്നതിഫന് 
സ്വരൊധരീന�രൊകരൊം. എ്നിരു്നരൊലും, േരൊവിയിൽ EV വരൊങ്ങു്നവരുഫെ കരൊര്യത്ിലുള്ള സ്വരൊധരീനം 
വ്യത്യസ്ത�രൊയിരിക്കും.

സരൊഭകേതികവിദ്യയിലും കൂെരൊഫത പരൊരിസ്ിതിക ഭ�ഖലയിലും, രരൊജ്യത്് EV ഏഫറ്ടുക്ലിന് ഭവണ്ി 
സ്വരൊധരീനം ഫചലുത്തു്ന, നിരവധി ്രധരൊന സരൊഭകേതിക പരിഗണനകൾ ഓഹരി പകേരൊളികൾ 
എടുത്തുകരൊണിച്ചു.

• ഒരു EV വരൊങ്ങരൊൻ തിരഫഞ്ഞടുക്കുഭമ്പരൊൾ വരൊങ്ങു്നവർക്കുള്ള ്രധരൊന പരിഗണനകളിഫലരൊ്ന് 
വരീട്ിൽ ചരൊർജിംഗിനുള്ള അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങളുഫെ ലേ്യതയരൊണ്. ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ 
പകേിടു്ന പരൊർപ്ിെ സൗകര്യങ്ങളും സ്ലപരി�ിതികളും ഉള്ളതിനരൊൽ, വരീട്ിൽ ചരൊർജിംഗിനുള്ള 
സൗകര്യ കുേവ് EV-കൾ തിരഫഞ്ഞടുക്കു്നതിന് തെസ്�രൊയി ്രവർത്ിക്കും. EV-കൾക്് 
്രബല�രൊയ വരൊണിജ്യ ഉപഭയരൊഗ ഘെകമുള്ളതിനരൊൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത വരൊഹനത്ിൽ �രൊത്രം 
പരി�ിതഫപ്ടുത്രൊത് EV ഉപഭയരൊഗിക്കു്ന ഉപഭേരൊക്തരൊക്ൾക്് ഭവണ്ി ഇത് ഒരു ്രഭത്യക 
പരിഗണനയരൊണ്. (ചിത്രം 2).
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ചിത്റം 2 - ചാർജിറംഗച് മപാെിന്റുകളുടെ ലഭ്ത്യത മപാടലയുള്ള വടീെച് ചാർജിറംഗിടല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, 
വവേയുതി വിതെണതെിടല തെസ്സങ്ങൾ.

ഉത്ഭവറം: ്രയാഥമിക സർപ്വയിൽ െിന്നുള്ള ഡയാറ് ഉപപ്യയാഗിച്ട് പ്്രയാജക്ട് റിസർച്ട് ടീമിനറെ വിേകലെറം

• രരൊജ്യത്് EV-യിഭലക്് �രൊറു്നതിനുള്ള ചരൊർജിംഗ് അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾ 
വികസിപ്ിക്കു്നത് ഒരു "ഭകരൊഴിയുഫെയും മുട്യുഫെയും സരൊഹചര്യം" ആയി കണക്രൊക്രൊഫ�്ന് 
്രധരൊന വിവരദരൊയകർ സമ്മതിച്ചു. അപര്യരൊപ്ത�രൊയ ചരൊർജിംഗ് അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾ 
EV-കളുഫെ കുേഞ്ഞ ഉപഭേരൊഗത്ിന് തെസ്�രൊയി പേയഫപ്ടുഭമ്പരൊൾ, EV- യിഭലക്് 
�രൊറു്നത് കുേയു്നത് രരൊജ്യത്് ചരൊർജിങ് ഭ്റെഷനുകളുഫെ സ്രൊപിക്കു്നതിഫന 
�ന്ഗതിയിലരൊക്കുന്നുഫവ്നതും ശരിയരൊണ്. �ഫറ്രൊരു ആശകേ അപര്യരൊപ്ത�രൊയ 
ഫപരൊതു ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകളുഫെ സരൊ്നിധ്യ�രൊണ്. ഇത് രരൊജ്യത്് EV-യിഭലക്് 
�രൊറു്നതിന്്രതികൂല�രൊയ ്രത്യരൊഘരൊതങ്ങൾ സൃഷ്ടിഭച്ക്രൊം.

• 80% ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളും ചരൊർജ്ജിംഗ് അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾ ഇഫല്ഭ്നരൊ അഫല്കേിൽ 
വർദ്ധിച്ചുവരു്ന ചരൊർജിംഗ് ആവശ്യകതകൾ നിേഭവറ്രൊൻ അപര്യരൊപ്ത�രൊഫണഭ്നരൊ 
വിശ്വസിക്കുന്നുഫണ്്ന് സർഭവയിൽ നി്ന് പുേത്തുവന്നു. കൂെരൊഫത, 69% ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾ-
അല്രൊത്വരും 78% സരൊഭകേതിക വിതരണക്രൊരും ചരൊർജ് ഫചയ്യു്നതിഫല അെിസ്രൊന 
സൗകര്യങ്ങളുഫെ അപര്യരൊപ്തതഫയക്കുേിച്ചുള്ള ഈ ധരൊരണഫയ പിന്തുണച്ചു, ഇത് EV-കൾ 
വരൊങ്ങു്നതിനുള്ള തെസ്�രൊയി കണക്രൊക്ഫപ്ടുന്നു. (ചിത്രം 3).
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ചിത്റം 3 - ചാർജിറംഗച് അെിസ്ാെ സൗകെത്യങ്ങളച്  ഒന്നുകിൽ ലഭ്ത്യമല് അടല്ങ്ിൽ 
അപെത്യാപച് തമാെതച്.

ഉത്ഭവറം: ്രയാഥമിക സർപ്വയിൽ െിന്നുള്ള ഡയാറ് ഉപപ്യയാഗിച്ട് പ്്രയാജക്ട് റിസർച്ട് ടീമിനറെ വിേകലെറം

• ്രരൊഥ�ിക�രൊയി നഗര്രഭദശങ്ങളിൽ, ചരൊർജിങ് ഭ്റെഷനുകളുഫെ വിന്യരൊസം 
ഭൂ്രശ്നങ്ങളു�രൊയി ബന്ധഫപ്ട്ിരിക്കുന്നു. വലിയ ഭതരൊതിലുള്ള പബ്ിക് ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾ 
വിന്യസിക്കു്നതിന് ഭവണ്ി, അത്രം ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകളുഫെ ഭൂ�ി ഏഫറ്ടുക്ൽ 
്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിഭക്ണ്തുണ്്. ഇന്ത്യയിഫല വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ഭൂ�ിയുഫെ ദൗർലേ്യം ഒരു 
വലിയ ഫവല്ലുവിളിയരൊയതിനരൊൽ, നഗരങ്ങൾക്കത്തും ഭദശരീയ പരൊതകളിലുമുള്ള സ�ർപ്ിത 
തുണ്ടുനിലങ്ങൾ സ്രൊനം ഭനരൊക്ി അെയരൊളഫപ്ടുത്ി നയപര�രൊയ ശ്�ങ്ങളും കരൊര്യക്ഷ��രൊയ 
ആസൂത്രണവും ആവശ്യ�രൊണ്. ഭൂ�ിയുഫെ ദൗർലേ്യ ്രശ് നവും ഭൂ�ിയുഫെ ഉയർ്ന വരൊെക 
വിലയും കണക്ിഫലടുത്് ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾക്് ഭവണ്ി അനുഭയരൊജ്യ�രൊയ സ്ലം 
ലേ്യ�രൊക്ിയിഫല്കേിൽ, പുതിയ ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകളുഫെ ഫചലവ് വർദ്ധിപ്ിക്കുകയും 
ഇത് ഉയർ്ന യൂണിറ്് ചരൊർജിംഗ് ഫചലവിഭലക്് നയിക്കുന്നു. ഇത് സ്റവദയുതി ചിലവിഫന് 
അപ്പുേ�രൊയിരിക്കും.

• ചരൊർജിംഗ് അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾ, അസ്ിരതയുള്ള ചരൊർജിംഗ് പ്ഗ് ഡിസ്റസൻ, 
ഭയരൊജിച് ഫ�രൊബിലിറ്ി സംവിധരൊനത്ിഫന് അേരൊവവും കൂെരൊഫത സ്റവദഗ്ധ്യമുള്ള 
ഫതരൊഴിലരൊളികളുഫെ അേരൊവവും EV വ്യവസരൊയം ഭനരിടു്ന ്രശ് നങ്ങളരൊഫണ്ന് നിരവധി 
പകേരൊളികൾ ചൂണ്ിക്രൊട്ി. വ്യവസരൊയത്ിഫന് നിസംഗതയിൽ നിന്നും നിഭഷധരൊത്മക�രൊയ 
വരൊക്ിൽ നിന്നും ഉപഭേരൊക്തൃ വ്യരൊകുലത ഉയർന്നുവരുന്നു. ഭ�രൊഭട്രൊർ വണ്ി വ്യവസരൊയത്ിന് 
ഭവണ്ി ദരീർഘ-കരൊല വരീക്ഷണത്ിഫന്യും ഭേരൊഡ് �രൊപ്ിഫന്യും അേരൊവമുഫണ്്ന് 
ചർച്യിൽ നി്ന് ഫവളിവരൊയി. ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ ഉണ്രൊയിരു്നിട്ടും, മുൻനിര ഇരു-
ചക്രവരൊഹന നിർമ്മരൊതരൊക്ൾ ഏഫതകേിലും EV ഭ�രൊഡലുകഫളരൊന്നും പുേത്ിേക്ിയിട്ില്, 
ഇത് സംേവിച്ിഫല്കേിൽ, 2 ചക്രവരൊഹന വിേരൊഗത്ിഫല EV ഉപഭയരൊഗം ്രതരീക്ഷിച്തുഭപരൊഫല 
പുഭരരൊഗ�ിക്രൊൻ സരൊധ്യതയില്.

• ഈ പഠനത്ിൽ നി്ന് ഫവളിവരൊയത് ഭപരൊഫല, വിശ്വസനരീയവും 
ആവർത്ിക്രൊനരൊവു്നതു�രൊയ സരൊഭകേതികവിദ്യയുഫെ അേരൊവം ഒരു ഇലക്ടിക് വരൊഹനം 
വരൊങ്ങു്നതിൽ നിന്നും ഉപഭേരൊക്തരൊക്ൾക്് ഒരു തെസ്�രൊയി നിൽക്കും. KII-കളിൽ നി്ന്, 
ഈ ഭ�ഖലയുഫെ �തിയരൊയ വരൊണിജ്യവൽക്രണം സ്റകവരിക്കു്നതുവഫര, നിലവിൽ 
ഇന്ത്യൻ EV വിപണിക്് ഫ�ച്യൂരിറ്ിയുഫെ അേരൊവം ആഫണന്നും ഇതിൽ ഫവളിഫപ്ട്ടു. ബരൊറ്േി 
�രൊറ്ിയിടു്ന ഭകസുകളിൽ വിശ്വരൊസക്കുേവ് ്രശ് നങ്ങളുമുണ്്. നിലവരൊരം നിശ്ചയിക്കു്ന 
പദ്ധതികൾ ഗവൺഫ�ന്് ആവിഷ് കരിക്രൊത്ിെഭത്രൊളം ബരൊറ്േി �രൊറ്ിയിടു്നത് 
ബുദ്ധിമുട്രൊയിരിക്കും എ്നത് ഓഹരി പകേരൊളികളുഫെ ഏര് പ്രൊടുകളിഫല ്രശ് നങ്ങളിൽ നി്ന് 
വ്യക്ത�രൊയി ഉയർന്നുവരു്ന കരൊര്യ�രൊണ്. 

ഉപേയാ�ാവ്

ഉപേയാ�ാവ്-
അ�ാ�വർ

സാേ�തികത 
വിതരണ�ാർ

സ�തപ�ം

Source: Analysis by the project research team using data from primary survey

Figure 4: Charging infrastructure is either not available or not adequate
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• കൂെരൊഫത, ഘട്ം ഘട്�രൊയുള്ള സ�രീപനഭത്രൊഫെ നിലവിലുള്ള ICE വരൊഹനങ്ങൾ 
േരൊഗങ്ങൾ ആക്കു്നതിനും സംഭയരൊജിപ്ിക്കു്നതിനും ശരിയരൊയ ആസൂത്രണത്ിഫന് 
ആവശ്യകത ഒരു ്രധരൊന ഫവല്ലുവിളിയരൊണ്. അേിമുഖം നെത്തു്നവരു�രൊയുള്ള ഞങ്ങളുഫെ 
ആശയവിനി�യത്ിൽ നി്ന് ഫവളിവരൊയത് ഇതിനുള്ള �തിയരൊയ നിയന്ത്രണ നെപെികൾ 
നിലവിഫല നയങ്ങളിൽ സംഭബരൊധന ഫചയ്ഫപ്ടു്നില്. സർക്രൊരിഫന് ഫപരൊളിക്ൽ 
നയങ്ങഫളക്കുേിച്് ICE വരൊഹന ഉെ�കൾക്കുള്ള നിലവിഫല വിവരങ്ങൾ അപര്യരൊപ്ത�രൊണ്.

• പരിവർത്നം സ്റവദയുതി ഭ�ഖലഫയ ചിലഭപ്രൊൾ ്രതികൂല�രൊയി ബരൊധിഭച്ക്രൊഫ�്ന് 
ബന്ധഫപ്ട്വർ ചൂണ്ിക്രൊണിച്ചു, ആവശ്യ�രൊഫണകേിൽ, സ്റവദയുതി ഭ�ഖലയ്ക്ള്ളിൽ തഫ്ന 
നയപര�രൊയ നെപെികൾ സ്റകഫക്രൊള്ളു്നില്. സ്റവദയുതി വിതരണ അവശ്യ ഭസവനങ്ങളുഫെ 
(DISCOMS എ്ന് വിളിക്ഫപ്ടുന്നു) ഭ�രൊശം സരൊമ്പത്ിക സ്ിതി കണക്ിഫലടുത്്, 
EV-കൾക്് വിതരണശൃംഖലയുഫെ അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലരീകരിക്കു്നത് 
ഈ അവശ്യ ഭസവനങ്ങളുഫെ സരൊമ്പത്ിക സുസ്ിതിഫയ കൂടുതൽ വഷളരൊക്കുകയും �റ്് 
ഉപഭേരൊക്തരൊക്ൾക്് സ്റവദയുതി വിതരണം തെസ്ഫപ്ടുകയും ഫചയ്യും. അതുഫകരൊണ്് തഫ്ന, 
ഇതിന് സംസ്രൊന സർക്രൊരുകളുഫെ അധിക സരൊമ്പത്ിക സഹരൊയം ആവശ്യ�രൊയി 
വഭ്നക്രൊം.

• ഭേരൊഡിഫല തിരക്കും കൂെരൊഫത ്രരൊഭദശിക വരൊയു �ലിനരീകരണവും കുേയ്ക്്നതിൽ EV-കളുഫെ 
പകേ് ്രധരൊന പരൊരിസ്ിതിക �രൊനങ്ങളിൽ ഒ്നരൊണ്. രരൊജ്യത്് EV-യിഭലക്് �രൊറു്നതിനുള്ള 
ഒരു ്രധരൊന യുക്തിയരൊയി ഇത് ഉയർത്ിക്രൊണിക്കുന്നു. പരിസ്ിതി സൗഹൃദ�രൊകരൊൻ 
ഇലക്ടിക് കരൊറുകളിഭലക്് �രൊേരൊൻ അവഫര അനുവദിക്കുഫ�്ന് ഇതിഭനരൊെ് ്രതികരിച്വർ 
വരീക്ഷിച്ചു. ചില ഉപഭയരൊക്തരൊക്ൾക്കും ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളല്രൊത്വർക്കും EV-യുഫെ 
പരൊരിസ്ിതിക ഭനട്ങ്ങഫളക്കുേിച്് അേിയിഫല്കേിലും, ഭൂരിപക്ഷം 97% ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളും 
69% ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളല്രൊത്വരും EV-കൾ പരിസ്ിതി സൗഹൃദ�രൊയി പരിഗണിക്കുന്നു. 
പരൊരിസ്ിതിക ഭനട്ങ്ങൾ ഭനെരൊൻ, ഫപരൊതു ഗതരൊഗതഫത് കൂടുതൽ വ്യരൊപക�രൊയി 
ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്കു്നത് കൂടുതൽ ഉചിത�രൊഫണ്ന് ഓഹരി പകേരൊളി കൂെിഭച്രു്ന 
ശില്പശരൊലകളിഫല കഫണ്ത്ലുകളിൽ നിർഭദ്ദശിച്ചു. ഇത് വരൊഹന ഉെ�കളുഫെ ഫചലവ് 
കുേയ്ക്കയും �രൊത്ര�ല് ഊർജ്ജ ആവശ്യകത കുേയ്ക്കയും ഫചയ്യും. നയഫത് പറ്ിയുള്ള ചർച്, 
പരിവർത്നത്ിഫന് സ്രൊപനപരവും കൂെരൊഫത േരണപരവു�രൊയ തലങ്ങഫളക്കുേിച്ചുള്ളതും EV 
പരിവർത്നവു�രൊയി ബന്ധഫപ്ട് നിരവധി ്രധരൊന നയങ്ങളു�രൊയി ബന്ധമുള്ള കരൊര്യങ്ങളും 
്രഭത്യകം തുേന്നു കരൊണിച്ചു. EV നയ ചർച്യിൽ പലഭപ്രൊഴും അവഗണിക്ഫപ്ടു്ന ഒരു 
്രധരൊനഫപ്ട് ഘെക�രൊണ് EV ഡ്യൂട്ി സ്റസക്ിൾ അഫല്കേിൽ ഉപഭയരൊഗം. ശരരൊശരി 
ഉപഭയരൊക്തരൊവ് വളഫര കുേച്് യരൊത്ര ഫചയ്യു്നത് ഒരു കിഭലരൊ�രീറ്േിനു വരു്ന തുകഫയ 
ബരൊധിക്കുന്നു. ഇത് കൂെരൊഫത, സ്റവദയുതിയുഫെ തരീരുവയും �രൊത്ര�ല് നികുതിയും ഫപഭ്രരൊളിയം 
ഉൽപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത�രൊണ്. കൂെരൊഫത EV.ക്് ഭവണ്ിയുള്ള സ്റവദയുതിക്് 
സബ് സിഡിയും നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയുഫെ വിതരണശൃംഖല കൽക്രിഫയ ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നു 
എ്നതിനരൊൽ, EV പുേന്തള്ളു്നതിഫന് സ്വരൊധരീനം വരൊഹനം ചരൊർജ് ഫചയ്യു്ന സ�യഫത് 
ആശ്യിച്ിരിക്കും. രരൊത്രിയിൽ, കൽക്രി ഉപഭയരൊഗിക്കു്ന ഇന്ധന�രൊണ് �രൊത്ര�ല് 
ഒരു രരൊത്രി മുഴുവന്  ചരൊർജ് ഫചയ്യു്നത് പുേന്തള്ളു്നത് കുേയ്കില്. �ഫറ്രൊരു ്രശ്നം 
വിതരണശൃംഖലയുഫെ ്രരൊപ് തിയരൊണ് - ്രഭത്യകിച്ചും ്രരൊഭദശിക വിതരണശൃംഖല 
ഫനറ്് വർക്ിൽ എല്രൊ EV സംഭയരൊജനത്ിന് ഭവണ്ിയും വരൊഹനത്ിന് ഫേ മുകളറ്വും 
യരൊത്രക്രൊരുഫെ തലഫപ്രൊക്വും തമ്മിലുള്ള ഇെസ്ലം(headroom) ഉഭണ്രൊ എ്നത് �ഫറ്രൊരു 
്രശ്ന�രൊണ്. ഭശഷി വിപുലരീകരണവും കൂെരൊഫത അെിസ്രൊന സൗകര്യ വികസനവും 
മൂലധനം തരീവ്ര�രൊയ(capital intensive) സ്വേരൊവമുള്ളതരൊണ് ഇത് തിരഫഞ്ഞടുത് കുേച്് ഭപർ 
ഉപഭയരൊഗിക്കുകയരൊഫണകേിൽ, അവർ ഇതിന് ഭവണ്ി പണം നൽകണം. അെിസ്രൊന 
സൗകര്യങ്ങളുഫെ തുകയരൊണ് ്രധരൊനം. ഫചേിയ 2ചക്രങ്ങഫളഫക്രൊണ്ടും 3ചക്രങ്ങഫളഫക്രൊണ്ടും 
വലിയ പരൊരിസ്ിതിക ആഘരൊതം ഉണ്രൊകില്, പഭക്ഷ ചരക്കുഗതരൊഗത വിേരൊഗത്ിൽ നി്ന് 
ഉണ്രൊകരൊം, കൂെരൊഫത ്രരൊഭദശിക നിർമ്മരൊണത്ിലൂഫെയും സരൊധന വിതരണത്ിലൂഫെയും, 
പുേംതള്ളൽ കുേക്ൽ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്് സംേരൊവന നൽകരൊൻ കഴിയും.

• EV-യിഭലക്് �രൊറു്നതിനുള്ള ശരിയരൊയ നിയ� നിർമ്മരൊണത്ിഫന് ്രരൊധരൊന്യം പകേരൊളികൾ 
വളഫരയധികം ്രതിപരൊദിക്കുന്നുണ്്. ഭകന്ദ ഗവൺഫ�ന്്, ഉപ-ഭദശരീയ ഗവൺഫ�ന്് 
അതുഭപരൊഫല നഗര ഗവൺഫ�ന്റുകൾ എ്നിങ്ങഫന വിവിധ ഫക്യിലുകളിലുഫെനരീളം 
ആവശ്യ�രൊയ േരണ ഘെന പര�രൊയ ഏഭകരൊപനം ഫകരൊണ്ടുവരണം. പലഭപ്രൊഴും നഗര 
ഗവൺഫ�ന്റുകൾക്് അവരുഭെതരൊയ ്രഭത്യക േരണ സംവിധരൊനങ്ങളുണ്്, അത് ഭകന്ദ 
സംസ്രൊന തലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള േരണ സംവിധരൊനങ്ങളിൽ നിന്നും ആകപ്രൊഫെ 
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വ്യത്യസ്ത�രൊണ്. ഇക്രൊരണത്രൊൽ, രരൊജ്യഫത് വലിയ EV നിയന്ത്രണത്ിൽ നഗര 
ഗവൺഫ�ന്റുകഫള സംഭയരൊജിപ്ിക്കു്നതിന് ഭവണ്ി �തിയരൊയ നയപര�രൊയ നെപെികൾ 
ആവശ്യ�രൊണ്. അതിലും ഗൗരവഭത്രൊഫെ, േരണ സംവിധരൊനങ്ങളും ഘെനകളും ഗതരൊഗത 
സ്റവദയുതി ഭ�ഖലകഫള ഒരു�ിച്് പരിഗണിഭക്ണ്തുണ്്.

• ഇത്രം �രൊറ്ത്ിനുള്ള നയ രൂപരീകരിക്കു്നവരുഫെയും ആസൂത്രകരുഫെയും തയ്രൊഫേടുപ്ിഫന 
കുേിച്ചുള്ള പകേരൊളികളുഫെ അേി്രരൊയങ്ങൾ രരൊജ്യത്് EV- യിഭലക്് �രൊറു്ന േരണ 
സംവിധരൊനഫത് ്രതിെലിപ്ിക്രൊൻ സ്വരൊധരീനിച്ചു. ഇക്രൊര്യത്ിൽ ഗതരൊഗതം കരൊർബൺ 
വിമുക്ത�രൊക്രൊൻ ഭവണ്ിയുള്ള തയ്രൊഫേടുപ്് രരൊജ്യം കരൊണിച്ിട്ടുഫണ്്ന് പകുതിയിലധികം 
ഭപരും സമ്മതിച്ചു.

ചിത്റം 4 - ഇന്തത്യയുടെ EV െെതെിടറെയുറം പെിപാെികളുടെയുറം തയ്ാടറടുപെച്.

54% 14% 32%
്രതികരിച്വരിൽ 54% 
വും രരൊജ്യഫത് EV നയവും 
പരിപരൊെികളും ഗതരൊഗതം 
കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊനുള്ള 
െല്രദ�രൊയ തയ്രൊഫേടുപ്് 
കരൊണിക്കുന്നുഫവ്ന് 
സമ്മതിക്കുന്നു

്രതികരിച്വരിൽ 14% 
വും രരൊജ്യഫത് EV നയവും 
പരിപരൊെികളും ഗഗതരൊഗതം 
കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊനുള്ള 
െല്രദ�രൊയ തയ്രൊഫേടുപ്് 
കരൊണിക്കുന്നുഫവ്ന് 
വിഭയരൊജിക്കുന്നു

്രതികരിച്വരിൽ 32% 
ത്ിനും രരൊജ്യഫത് EV നയവും 
പരിപരൊെികളും ഗതരൊഗതം 
കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊനുള്ള 
െല്രദ�രൊയ തയ്രൊഫേടുപ്് 
കരൊണിക്കുന്നുഫവ്ന് ഒരു 
അേി്രരൊയവു�ില്.

ഉത്ഭവറം: ്രയാഥമിക സർപ്വയിൽ െിന്നുള്ള വിവരറം ഉപപ്യയാഗിച്ട് പ്്രയാജക്ട് ഗപ്വഷ്ക ടീമിനറെ വിേകലെറം

• ഈ പരിവർത്നത്ിഫന് �ഫറ്രൊരു ്രധരൊന പരിഗണന, പരിവർത്നത്ിൽ 
നിന്നും ഗുണഭേരൊക്തരൊക്ഫളയും നഷ്ടം സംേവിച്വഫരയും തിരിച്േിയുക എ്നതരൊണ്. 
ഇന്ത്യഫയഭപ്രൊലുള്ള ഒരു രരൊജ്യത്ിന് ഭവണ്ി നിർണരൊയക ്രരൊധരൊന്യമുള്ള ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലയുഫെ കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊനുള്ള "ഉൾഫക്രൊള്ളു്നതും തുല്യവു�രൊയ" ഭ�ഖലയ്ക് 
ഭവണ്ി ഇതിഫന സൂചിപ്ിക്കുന്നു. EV-യിഭലക്് �രൊറു്നത് ഏറ്വും കൂടുതൽ ്രഭയരൊജനഫപ്ടുക 
സമൂഹത്ിഫല പരൊവഫപ്ട്വർക്കും ഇെത്രക്രൊർക്കു�രൊഫണ്ന് ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളും 
ഉപഭയരൊക്തരൊക്ളല്രൊത്വരും അേി്രരൊയഫപ്ട്ിരുന്നു. KII-കളുഫെ അേി്രരൊയത്ിൽ, 
സമൂഹത്ിഫല ഈ വിേരൊഗങ്ങൾ ഈ പരിവർത്നത്ിഫന് ഭകന്ദ�രൊഫണ്ന് 
വിശ്വസിക്കു്നില്, ഗതരൊഗത ഭ�ഖല ഫ�ച്ഫപ്ടുത്തു്നതിനുള്ള ഒരു സംഭയരൊജിത സ�രീപനം, 
്രഭത്യകിച്് ഫപരൊതു ഗതരൊഗതത്ിലും കൂെരൊഫത യന്ത്രവൽക്രണ�ില്രൊത് ഗതരൊഗതത്ിലും 
ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്കു്നത്, സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക ഭ�ഖലയ്ക് വളഫരയധികം ്രഭയരൊജനം 
ഫചയ്യു്നത് "ബഹുജനങ്ങൾ"-ക്് ആണ്. കൂടുതലരൊയി, ഈ �രൊറ്ത്ിഫന് ഭനട്ങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയിഫല അനൗപചരൊരിക ഭ�ഖലയിഭലക്കും വ്യരൊപിക്കുഫ�്ന് KII വിശ്വസിക്കുന്നു, EV 
ആവരൊസ വ്യവസ്യുഫെ ഭശഷി ഉയർത്രൊൻ ഗവൺഫ�ന്ിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റനപുണ്യ 
പരിശരീലന പരിപരൊെിയും നെത്രൊം.

• ഇേക്കു�തി ബില്ിൽ സർക്രൊരിന് ഭനട്മുണ്രൊകുഫ�കേിലും, EV-കളുഫെ ഉപഭയരൊഗം 
എണ്ണയുഫെയും വരൊതകത്ിഫന്യും ഇേക്കു�തി കുേക്കു്നതിഭലക്് നയിക്കുഫ�ന്നും, അഭത 
സ�യം, വലിയ സരൊമ്പത്ിക ലരൊേം ഉണ്രൊക്കുഫ�ന്നും, EV ഉൽപ്നങ്ങൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള, 
ഉപകരണങ്ങളും ബരൊറ്േികളും എ്നിവയ്കരൊയി തഭദ്ദശരീയ സരൊഭകേതികവിദ്യകളും നിർമ്മരൊണ 
യൂണിറ്റുകളും വികസിപ്ിച്ിട്ില്, അത്രം ഉൽപ്്നങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്ൾ എ്നിവയുഫെ ഇേക്കു�തിയുഫെ കരൊര്യത്ിൽ ഇത് ഫനഗറ്രീവ് �രൊഭക്രരൊ-
ഇക്ഭണരൊ�ിക് ആഘരൊതങ്ങൾ ഉണ്രൊഭയക്രൊഫ�്ന് ഓഹരി പകേരൊളികൾ എടുത്തുപേഞ്ഞു.

• എണ്ണ ഉൽപ്രൊദനം, സ്റവദയുതി ഉൽപ്രൊദനവും ബരൊറ്േി നിർമ്മരൊണ ്രവർത്നങ്ങൾ 
എ്നിവയിൽ ഫതരൊഴിലവസരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത�രൊഫണന്നും - ഫതരൊഴിലവസരങ്ങളിഫല 
ആഘരൊതം ഏകരീകൃത�ഫല്ന്നും ഓഹരി പകേരൊളികൾ എടുത്തുകരൊണിച്ചു. ഈ �രൊറ്ം 
എണ്ണ ഭ�ഖലയിലും പരമ്പരരൊഗത വരൊഹന നിർമ്മരൊണ വ്യവസരൊയത്ിലും ഫതരൊഴിൽ 
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നഷ്ടങ്ങളിഭലക്് നയിക്കും, എ്നരൊൽ ബരൊറ്േി പുനചംക്ര�ണം, ഫെലി�രൊറ്ിക്്, പുതിയ 
വരൊഹനങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. കരൊര്യ�രൊയ പകരം 
ഫകരൊടുക്ൽ ഉണ്രൊകും �രൊത്ര�ല് അവ ന്നരൊയി സ്റകകരൊര്യം ഫചയ്ണം. കൂെരൊഫത, ഫതരൊഴിൽ 
നഷ് െവു�രൊയി ബന്ധഫപ്ട് ്രശ് നങ്ങൾ, പുനർ സ്റനപുണ്യത്ിന് ഭവണ്ിയുള്ള ആവശ്യം, 
തഭദ്ദശരീയ ഉൽ പരൊദന യൂണിറ്റുകളുഫെ നിർമ്മരൊണം, അൽപ്ം ലരൊേകര�രൊയ കൽക്രി, ഈ 
പരിവർത്നത്ിഫല ചില നിർണരൊയക ഘെകങ്ങളരൊയി വിവരദരൊയകർ തിരിച്േിയുന്നു, 
�രൊത്ര�ല് അവ ഇതുവഫരയും അനുേവിച്ിട്ടു�ില്.

• EV-യിഭലക്് �രൊേലുംകൂെരൊഫത ഫതരൊഴിലിൽ ഇതിഫന് സ്വരൊധരീനവും സംബന്ധിച് ദ്വിതരീയ ഡരൊറ്രൊ 
വിശകലനത്ിൽ നിന്നുള്ള ഫതളിവിൽ രസകര�രൊയ കഫണ്ത്ലുകൾ പുേത്് ഫകരൊണ്ടുവന്നു. 
നിർമ്മരൊണ വിേരൊഗത്ിൽ ഭജരൊലിയുഫണ്്നത് ശരിയരൊഫണകേിൽ, 37,960 ഫതരൊഴിലവസരങ്ങൾ 
കുേയുഫ�്ന് ്രതരീക്ഷിക്കുന്നു. ഫതരൊഴിലിഫന സ്വരൊധരീനിക്കു്ന രണ്രൊ�ഫത് ്രധരൊന വിേരൊഗം 
എണ്ണ ഭ�ഖലയരൊണ്, ഇത് ്രരൊഥ�ിക�രൊയി എണ്ണ ഉപഭേരൊഗം കുേഞ്ഞത് കരൊരണ�രൊണ്. 
OPS കൂെരൊഫത PES സരൊഹചര്യങ്ങളു�രൊയി തരൊരത�്യഫപ്ടുത്തുഭമ്പരൊൾ, BAU സരൊഹചര്യത്ിൽ 
ഭജരൊലിയുഫെ എണ്ണങ്ങൾ ഉയർ്നതരൊയിരിക്കുഫ�്ന് നിരരീക്ഷിക്രൊൻ കഴിയും. BAU 
സരൊഹചര്യവു�രൊയി തരൊരത�്യഫപ്ടുത്തുഭമ്പരൊൾ, OPS സരൊഹചര്യത്ിൽ എണ്ണ ഭ�ഖലയിൽ 
ഫ�രൊത്ം 734 ഫതരൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ്രവചിക്ഫപ്ടുന്നു. അതുഭപരൊഫല, PES സരൊഹചര്യത്ിഫന് 
കരീഴിൽ കണക്രൊക്ിയ ഫതരൊഴിൽ നഷ്ടം 439 ആയിരിക്കും.

• സബ് സിഡികൾ വിതരണം ഫചയ്യു്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ �രൊത്ര�ല്, നികുതി 
കൂെരൊഫത നികുതിയിതര ഇളവുകൾ, അയവുകൾ എ്നിവ ഭപരൊഫലയുള്ള �റ്് സരൊമ്പത്ിക 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകു്ന കരൊര്യത്ിലും സർക്രൊരിന് നഷ്ടമുണ്രൊഭയക്രൊം. ഫപഭ്രരൊളിഫന്യും 
ഡരീസലിഫന്യും വിൽപന നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള വരു�രൊന നഷ്ടവും, സ്വകരൊര്യ നരൊല്-
ചക്രങ്ങൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള ഡരീസൽ വിൽപ്നയുഫെ ഫസസ് െരീസ് കുേയ്കൽ, EVകളുഫെ ഭേരൊഡ് 
നികുതിയിഫല കുേവ് തുെങ്ങിയവ ഫപരൊതു ഖജനരൊവിഫന ബരൊധിക്രൊൻ കരൊരണ�രൊഭയക്കും. 
ശുേരൊപ്തിവിശ്വരൊസമുള്ള സരൊഹചര്യത്ിൽ ഡൽഹി സർക്രൊരിന് �രൊത്രമുള്ള ഫ�രൊത്ം 
വരു�രൊനനഷ്ടം 81,414 �ില്യൺ രൂപയരൊയിരിക്കുഫ�്ന് ്രതരീക്ഷിക്കുന്നു, അഭതസ�യം 
അശുേരൊപ്തിവിശ്വരൊസമുള്ള സരൊഹചര്യത്ിൽ 20,009 �ില്യൺ രൂപയുഫെ ഫ�രൊത്ം നഷ്ടം 
കണക്രൊക്ിയ കരൊലയളവിൽ സർക്രൊരിന് ഇത് മുഴുവനും വഹിഭക്ണ്ി വരും. വിവിധ 
തലത്ിലുള്ള EV ഉപഭയരൊഗത്ിന് കരീഴിലുള്ള ഫതരൊഴിൽ സ്വരൊധരീനങ്ങൾ ഭപരൊഫല തഫ്ന 
ഡൽഹിയിഫല EV-കളിഭലക്കുള്ള �രൊറ്ത്ിൽ നിന്നുള്ള വരു�രൊനത്ിലുണ്രൊയ സ്വരൊധരീനങ്ങൾ 
്രരൊധരൊന്യ�ർഹിക്കു്നതരൊഫണ്ന് ഈ സരൊഹചര്യങ്ങൾ കരൊണിക്കുന്നു. സരൊമൂഹിക�രൊയും, 
സരൊമ്പത്ിക�രൊയും പരൊരിസ്ിതിക�രൊയും നരീതി പുലർത്തു്ന ഗതരൊഗത പരിവർത്നത്ിന് 
ഭവണ്ിയുള്ള അവരുഫെ നയ ആസൂത്രണത്ിൽ ഭദശരീയ നഗര തലത്ിൽ, ഗവൺഫ�ന്് ഈ 
ഘെകങ്ങഫള കണക്ിഫലടുഭക്ണ്തുണ്്.

്രരൊഥ�ിക സർഭവകളിൽ നിന്നുള്ള കഫണ്ത്ലുകഫള ്രധരൊന വിവരദരൊയക അേിമുഖങ്ങൾ 
പിന്തുണച്ഭപ്രൊൾ, ഫചലവുകളും കൂെരൊഫത സരൊമ്പത്ിക ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളും �രൊത്ര�ല് EV-
കളുഫെ സരൊമ്പത്ിഭകതര ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളും സംബന്ധിച് ചില ്രഭത്യക�രൊയ ആശയങ്ങള്  
നിരരീക്ഷിക്ഫപ്ട്ടു:

• അപകെസരൊധ്യതയുള്ള നിഭക്ഷപ�രൊയി പരിഗണിക്കു്നതിനരൊൽ, ബരൊങ്കുകളും ധനകരൊര്യ 
സ്രൊപനങ്ങളും EV-കൾക്് ധനസഹരൊയം നൽകരൊൻ ഇഭപ്രൊഴും തയ്രൊേല്. കുേച്് 
വർഷഫത് ഉപഭയരൊഗത്ിന് ഭശഷം ബരൊറ്േി കരൊലരൊവധി കുേയുന്നു, ഇത് നിഭക്ഷപകരിലും 
ഉപഭേരൊക്തരൊക്ളിലും ഒഭര ഭപരൊഫല ആത്മവിശ്വരൊസം വളർത്ില്.

• ്രഭത്യകിച്് 3W, 4W ഫസഗ് ഫ�ന്റുകളിൽ EV-കൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള ഡി�രൊൻഡ് 
വർദ്ധിപ്ിക്കു്നതിൽ സരൊമ്പത്ിക ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ ്രധരൊന�രൊണ്. സബ് സിഡികൾ 
ഇല്രൊഫത, ഏറ്വും കുേഞ്ഞത്  വരും വർഷങ്ങളിഫലകേിലും, EV-കളുഫെ ഉപഭേരൊഗം 
കുേവരൊയിരിക്കും.

• EV ഡി�രൊൻഡുകൾ വർധിപ്ിക്കു്നതിന് ഭവണ്ി �രൊർക്റ്് ഭ്രരിത പരിഹരൊരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കു്നതിന് ഭവണ്ിയുള്ള ഒരു സുസ്ിര ബദൽ �രൊർഗ�രൊയി സബ് സിഡിഫയ 
പരിഗണിക്രൊൻ കഴിയും.
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• അത്രം എല്രൊ സരൊമ്പത്ിക ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളും നിലവിലുഫണ്കേിലും, ഇന്ത്യയിഫല 
അനൗപചരൊരിക ഭ�ഖലഫയ സ്വരൊേരൊവിക�രൊയി ഫ�ച്ഫപ്ടുത്തു്ന സ്റനപുണ്യ പരിശരീലനം 
ഉൾഫപ്ടു്ന സരൊമ്പത്ിക-ഇതര ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളുഫെ ആവശ്യകതഫയക്കുേിച്ചും ്രധരൊന 
വിവരദരൊതരൊക്ൾ വരൊദിക്കുന്നു. ്രരൊഭദശിക തലത്ിൽ നിന്നും ഇത്രം സംരംേങ്ങൾ 
ഫകരൊണ്ടുവഭരണ്തിഫന് ആവശ്യകത കൂെി അവർ എടുത്തുകരൊണിക്കുന്നുണ്്.

ഒരു പെിവർതെെ ഏകമേശ പാത െിർമദേശിക്കുന്നു

സരൊഹിത്യ അവഭലരൊകനം, ഓഹരി ഉെ�കളുഫെ ഇെഫപെലുകൾ, സ്വരൊധരീനം കണക്രൊക്ൽ 
തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള കഫണ്ത്ലുകഫള അെിസ്രൊന�രൊക്ി, മൂ്ന് വ്യക്തിഗത വഴികളും 
സരൊഹചര്യങ്ങളും ഇനിപ്േയു്ന രരീതിയിൽ നിർഭദ്ദശിക്കുന്നു.

നിലവിഫല ത്വരിതഫപ്ടുത്ിയ പരൊത ഊർജ്ജസ്വല�രൊയി പിന്തുെരു്നതിൽ നിന്നും പിമേരൊേരൊൻ 
ഇന്ത്യൻ ഗവൺഫ�ന്് തരീരു�രൊനിക്കുകയും ഉൽപ്്ന വിതരണവും വിപണി ശക്തികളിഭലക്് 
�രൊറ്റുകയും ഫചയ്യുന്നു എ്ന നിരരീക്ഷണത്ിലരൊണ് സരൊധരൊരണ-ഭപരൊഫല-ബിസിനസ് (BAU) പരൊത 
നിർമ്മിച്ിരിക്കു്നത്.

FAME II-ഫന് സ്വേരൊവത്ിലുള്ള ഒരു EV പരിവർത്നത്ിൽ ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്കു്ന ഈ 
സരൊഹചര്യത്ിൽ, സരൊഭകേതിക സ്റവദഗ്ധ്യമുള്ള പരിഹരൊര-ഭ്രരിത�രൊയ വരീക്ഷണഭകരൊണിൽ 
നിന്നും ഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയ കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊനുള്ള നിലവിഫല ്രവണതകഫളയരൊണ് 
നിലവിലുള്ള നയ പരൊത പിന്തുെരു്നത്.

അവസരൊന�രൊയി, ഏകഭദശ പരിവർത്ന പരൊത നിലവിഫല ്രവണതകളുഫെ മുകളിൽ 
നിർമ്മിക്കുകയും ഏറ്വും ്രധരൊന�രൊയി ഒരു ഏകഭദശ പരിവർത്നത്ിഫന് ഭനരിട്ടുള്ള 
ഫലൻസിലൂഫെ, പരിവർത്നഫത് ഒരു ബന്ധഫപ്ടുത്ിയിരിക്കു്ന സംവിധരൊന�രൊയി 
കൂടുതൽ സ�ഗ്�രൊയി വരീക്ഷിക്കുകയും ഫചയ്യുന്നു. ഇതിനർത്ം, എല്രൊ ഓഹരി പകേരൊളികളും 
സ്വരൊേരൊവിക�രൊയും ഘെനയുഫെ േരൊഗ�രൊയി പരിഗണിക്ഫപ്ടുഭമ്പരൊൾ, അതിലും ്രധരൊന�രൊയി, 
അവരുഫെ ജരീവിതരൊനുേവം കണക്ിഫലടുക്കുന്നു, അവർക്് സജരീവ�രൊയ ആകർഷക�രൊയി 
രൂപകൽപ്ന ഫചയ് തിരിക്കു്ന പരിവർത്നം, അതുവഴി അവരുഫെ പിന്തുണ ഉണ്രൊക്ിപ്ിക്കുന്നു.

ഈ പരിവർത്നത്ിന് ഫതരൊഴിലും ഫതരൊഴിൽ നിർ�രൊണവും നിലനിർത്തുക, ്രരൊഭദശിക 
അേിവൃദ്ധി വർദ്ധിപ്ിച്ചുഫകരൊണ്ിരിക്കുക, മുൻകരൊലങ്ങളിഫല ഭദരൊഷങ്ങൾ തിരുത്തുകയും േരൊവിയിഫല 
ഭദരൊഷങ്ങൾ നരീക്ം ഫചയ്യുകയും, കൂെരൊഫത പൗരമേരൊർക്് ഭവണ്ി ആഭരരൊഗ്യകര�രൊയ അന്തരരീക്ഷം 
വർദ്ധിപ്ിക്കുക തുെങ്ങിയ ്രധരൊന പരിഗണനകൾ നൽകരൊൻ ആളുകൾക്കും കൂെരൊഫത 
സമൂഹങ്ങൾക്കും ്രഭത്യക ശ്ദ്ധയുണ്്. ഈ ഭ�ഖലകളിൽ ഫതരൊഴിലിഫല ലിംഗ വിേജനവും, ഫപരൊതു 
ഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയ ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിഭക്ണ്തിഫന് ആവശ്യകതയും, നഗര രൂപകൽപ്നയിലും 
കൂെരൊഫത ആസൂത്രണത്ിലും കൂടുതൽ ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്കുകയും, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
സ്റകവരിക്കു്നതിന് ആവശ്യ�രൊയ വ്യവസ്രൊപിത �രൊറ്ങ്ങൾ സുഗ��രൊക്കു്നതിനുള്ള വിതരണ 
�രൊതൃക തുെങ്ങിയവയും അേിസംഭബരൊധന ഫചഭയ്ണ് ഭ�ഖലയിൽ ഉൾഫപ്ഭട്ക്രൊം.

പുതിയതും നിലവിലുള്ളതു�രൊയ നയങ്ങളിൽ പരിവർത്ന സിദ്ധരൊന്തങ്ങൾ നെപ്ിലരൊക്കു്നതിൽ 
എല്രൊ തലങ്ങളിലും ഗവൺഫ�ന്് ഒരു ്രധരൊന പകേ് വഹിക്കുന്നു. ഈ ഭ്രരൊജക്റ്ിലൂഫെയുള്ള 
സരൊഹിത്യ അവഭലരൊകനത്ിൽ നിന്നും കൂെരൊഫത ്രരൊഥ�ിക ഗഭവഷണത്ിൽ നിന്നും നമ്മൾ 
കണ്ത് ഭപരൊഫല, ഇന്ത്യൻ ഗതരൊഗത ഭ�ഖലയിൽ പരിവർത്നങ്ങൾ നെപ്ിലരൊക്കു്നതിന് ഭവണ്
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ചിത്റം 5 - അവ പെിഗണിക്ടപെടുന്ന ടലൻസുകടള കാണിക്കുന്ന പെിവർതെെ വഴികൾ

ഉത്ഭവറം: പ്ലഖകനറെ സ്വന്റം സൃഷ്ി

വ്യവസ്രൊപര�രൊയ �രൊറ്ത്ിഫന് ഭതരൊത് ്രധരൊന�രൊണ്, കൂെരൊഫത അനിവരൊര്യ�രൊയ 
അനന്തരെലങ്ങൾ സ�രൊന്തര�രൊയി സ്റകവരിക്കു്നതിന് സർക്രൊരിഫന് ഒ്നിലധികം 
ഭ�ഖലകളു�രൊയി ഏഭകരൊപനം ആവശ്യ�രൊണ്. ഗതരൊഗത ഭ�ഖല കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊനുള്ള 
ഗതരൊഗത സരൊഭകേതികവിദ്യയ്ക് പുേത്തും ഭ�ഖലരൊപര�രൊയ �രൊറ്ം ആവശ്യ�രൊണ്: കരൊർബൺ 
വിമുക്ത വിതരണശൃംഖല, സ്ലസംബന്ധിയരൊയ ആസൂത്രണം, ഇന്ർഭ�രൊഡൽ 
കണക്റ്ിവിറ്ിക്് ഭവണ്ി ഗതരൊഗത ശൃംഖല ആസൂത്രണം എ്നിവഫയല്രൊം കരൊർബൺ വിമുക്ത 
ഗതരൊഗത സംവിധരൊനത്ിഭലക്് സംേരൊവന ഫചയ്യു്ന ഘെകങ്ങളരൊണ്. കരൊർബൺ വിമുക്ത 
ഗതരൊഗത ഭ�രൊഡുകൾക്് ഭവണ്ിയുള്ള പുതിയ അെിസ്രൊന സൗകര്യങ്ങൾക്് ഭവഗത്ിലും ഒഭര 
ഭതരൊതിലുമുള്ള വികസനം ആവശ്യ�രൊണ്. ഈ ഭദശരീയ, ഭ�ഖല, കൂെരൊഫത ്രരൊഭദശിക തലത്ിലുള്ള 
ഫവല്ലുവിളികഫള ഭനരിെരൊനും കരൊർബൺ വിമുക്ത ഗതരൊഗതത്ിഭലക്് പരിവർത്നം ഫചയ്രൊനും 
സർക്രൊർ അനുഭയരൊജ്യ�രൊയ സ്രൊനത്രൊണുള്ളത്.

പട്ിക 1 - ഏകമേശ പെിവർതെെങ്ങൾക്കുള്ള മൂന്നച് പാത സാഹചെത്യങ്ങളുടെ സവിമശഷ്തകൾ. 

സാധാെണ ബിസിെസ്സച് െിലവിടല െെറം ഏകമേശ പെിവർതെെറം

ക്ിയയാശൂെ്യമയായ ഭരണറം സഹയായ പയാത ഉപപ്യയാക്തയാവട്-െയിക്കുന്ന 
സഹയായ പയാത

്രപ്യയാജെങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതിെനുസരിച്ട് 
സയാവധയാെത്ിലുള്ള 
പുപ്രയാഗതിപ്യയാനട പുതിയ 
സയാപ്കേതികവിദ്്യയുനട സ്വയാഭയാവിക 
വിതരണ വക്ത

ത്വരിതനപെടുത്ിയ വിതരണ 
വക്ത ഉള്ള ്രപ്ത്യക ആസൂത്ിത 
ഇടനപടലുകൾക്ട് കൂടുതൽ 
്രപ്യയാജെങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു

ഉയർന്ന അന്ിമ-ഉപപ്യയാക്തയാവട് 
ഇടപഴകലുറം ആഗ്രഹവുറം കയാരണറം 
പ്വഗത്ിലുള്ള വ്യവസ്യാപിത 
വിതരണപ്ത്യാനടയുള്ള ആസൂത്ിത 
ഇടനപടലുകൾ.

പ്മയാേനപെട്ട ദ്ീർഘ കയാല അടിസ്യാെ 
സൗകര്യ രൂപകൽപെെയുറം 
ആസൂത്ണവുറം

ഒരു ്രയാപ്യയാഗിക കയാഴട് ചപെയാടിൽ 
െിന്നുള്ള വ്യവസ്യാനുസയാരമയായ 
അടിസ്യാെ സൗകര്യ 
പരിഗണെകൾ

ഗ്രയാസട് റൂട്ടട്സട്(grass 
roots) കയാഴ്ചപെയാടിൽ െിന്നുറം 
െയിക്നപെടുന്ന എല്യാവരുനടയുറം 
്രപ്യയാജെത്ിെട് പ്വണ്ി െിർമ്ിച് 
സമഗ്രമയായ വ്യവസ്

വിപണി േക്തികൾ ്രബലമയാണട്, 
അതിനറെ ഫലമയായി ഉപ-
തൃപട് തികരമയായ ഫലങ്ങളുനട പുെഃ 
സമതയുറം ഉൾനപെടുത്ലുറം

ആഗ്രഹിച് കയാർബൺ 
ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മയാത്റം 
പ്കന്ദീകരിച്ചുള്ള ഭരണമയാണട് 
അന്ിമ ഫലത്ിപ്ലക്ട് 
െയിക്കുന്നതട്; കുറച്ട് സമ്ത 
തുടരട് ന്നട്  സറംഭവിക്കുന്നു

അന്ിമഫലറം ഏറ്വുറം വലിയ 
സഹ-്രപ്യയാജെങ്ങൾ 
കകവരിക്കുന്നതിെട് 
ഉൾനക്യാള്ളുന്ന രൂപകൽപെെയയാൽ 
െയിക്നപെടുന്നു, ഈ ്രക്ിയയിൽ 
ഇക്വിറ്ി െിർമ്ിക്നപെടുന്നു

ഉത്ഭവറം: പ്ലഖകനറെ സ്വന്റം സൃഷ്ി
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സാധാരണ ബിസിന�് ഏകേദശ പരിവർ�നംനിലവിെല നയം

പരിവർ�ന വഴികൾ

സാേ�തികമായത് & 
പരി�ിതി സംബ�മായത് സാ�ഹിക-സാ��ിക

�ാപന സംബ�ിയായത് 
& ഭരണ നിർവഹണ

Figure 1: EV policy mapping at the sub-national scales. Source: compilation by the project 
research team.
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മപ്രാജകച്റ്ച് മൂലത്യെിർണ്ണെ പാഠങ്ങൾ

ഭ്രരൊജക്റ്് വികസന മൂല്യനിർണ്ണയത്ിലൂഫെ, േരൊവിയിഫല ഗഭവഷണ ഭ്രരൊജക് റ്റുകളിഭലക്് 
മുഭ്നരൊട്് ഭപരൊകു്നതിനുള്ള മൂ്ന് ്രധരൊന പരൊഠങ്ങഫള ഞങ്ങൾ തിരിച്േിഞ്ഞിട്ടുണ്്:

• വിവിധ വവവിധത്യത: ഗഭവഷണ സംഘത്ിഫന് വിവിധ സ്റവവിധ്യത സ്വേരൊവത്ിൽ നി്ന് 
ഗഭവഷണത്ിന് അർത്വത്രൊയി ്രഭയരൊജനം ലേിച്ചു, വ്യത്യസ്ത വരീക്ഷണങ്ങൾ, നിയ�ങ്ങൾ, 
വിവരൊദങ്ങളരൊയ കഴിവുകൾ തുെങ്ങിവയിൽ നിന്നും ്രഭയരൊജനം കിട്ടു്ന ഇത്രത്ിലുള്ള 
സ�രീപനങ്ങൾ സരൊധ്യ�രൊകു്നിെഫത്ല്രൊം ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിഭക്ണ്തരൊണ്. സകേരീർണ്ണ�രൊയ 
ഫവല്ലുവിളികഭളരൊെ് ഏകരീകൃത ശ്ദ്ധയും ഒരു നിയ�ത്ിഫന് പരൊരമ്പര്യവും ഫകരൊണ്് �രൊത്രം 
്രതികരിക്രൊനരൊവില്.

• പങ്ാളിതെ െടീതികൾ: പകേരൊളിത് രരീതികളിലും സരൊമൂഹിക-സരൊമ്പത്ിക ഭ�ഖല 
നിരകളിലുെനരീളമുള്ള ്രവർത്നങ്ങളും സരൊക്ഷ്യഫപ്ടുത്ഫപ്ഭെണ്തരൊണ്, കൂെരൊഫത 
വിവിധ സ്റവവിധ്യത െരീം വർക്ിംഗിഫന് ഉപഭയരൊഗം മുഭഖനയുള്ള ഊ്നലും മൂല്യവും 
്രതിെലിപ്ിക്കുന്നു.

• ആശെവിെിമെറം: െരീ�ിഫന്-അകത്്  ആശയവിനി�യങ്ങൾ അത്യന്തരൊഭപക്ഷിത�രൊണ്, 
കൂെരൊഫത ഓൺസ്റലൻ െരീം വർക്കുകൾ സ്റകകരൊര്യം ഫചയ്യു്നതിലും ചു�തലകൾ 
വിേജിക്കു്നതിലുമുള്ള ഫവല്ലുവിളികഫള �േികെക്രൊൻ ഭ്രരൊജക്ട് ലരീഡുകളും �രൊത്ര�ല് 
അംഗങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യവസ്രൊനുസൃത�രൊയ ശ്�ങ്ങൾ നെഭത്ണ്തുണ്്.

പ്രധാെ െെ ശുപാർശകൾ

• കഫണ്ത്ലുകളിൽ നിന്നും �ൗലിക�രൊയ ഒ്നിഭനക്രൊൾ വർദ്ധനഭവരൊഫെയുള്ള 
പരിവർത്ന�രൊണ് ഓഹരി പകേരൊളികൾ ഇഷ്ടഫപ്ടു്നഫത്നത് വ്യക്ത�രൊയി പുേത്തുവരുന്നു. 
ഈ വർദ്ധനഭവരൊഫെയുള്ള സ�രീപനം നിർമ്മരൊതരൊക്ൾക്കും ഉപഭേരൊക്തരൊക്ൾക്കും ഒരുഭപരൊഫല 
സുഗ��രൊയി സഞ്ചരിക്കു്നതിന് ആവശ്യ�രൊയ ശ്വരൊസം വിെരൊനുള്ള സ്ലം നൽകുകയും 
ആവശ്യ�രൊയ ഭകരൊഴ് സ് തിരുത്ലുകൾ നെത്രൊൻ നയ നിർമ്മരൊതരൊക്ൾക്് അവസരങ്ങൾ 
നൽകുകയും ഫചയ്യും. നയ രൂപകർത്രൊക്ൾ ഇക്രൊര്യത്ിന് ശ്ദ്ധ ഫകരൊടുക്ണം. 

• ഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയ കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്കു്നത് EV-കൾ സ്വരീകരിക്കു്നതിൽ 
�രൊത്ര�രൊയി പരി�ിതഫപ്ടുത്രുത്. സ�ർപ്ിത സ്റസലേിംഗ് ്രരൊക്കുകൾ, നെത്ം 
ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്ൽ, സ്റബ നിയ�ങ്ങളുഫെ നിർമ്മരൊണ �രൊറ്ങ്ങൾ എ്നിവ ഭപരൊഫലയുള്ള �റ്് 
ഓപ് ഷനുകൾ EV-കൾഫക്രൊപ്ം സംഭയരൊജിപ്ിഭക്ണ്തുണ്്, അതുഫകരൊണ്് ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
ഇരട്ിയരൊയി വർദ്ധിക്കും. ഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയ കരൊർബൺ വിമുക്ത�രൊക്രൊൻ ഉള്ള 
ഓപ്ഷനുകൾ രൂപഫപ്ടുത്തുഭമ്പരൊൾ EV നയങ്ങളും കണക്ിഫലടുക്ണം.

• സരൊമൂഹിക�രൊയി ഉൾഫക്രൊള്ളു്ന EV നയങ്ങൾ, ഏറ്വും അേിലഷണരീയ�രൊഫണകേിലും, 
പലഭപ്രൊഴും സകേരീർണ്ണ�രൊയ സ്റക�രൊറ്ങ്ങൾ ഉൾഫപ്ടുന്നു. ഈ ്രക്രിയയിൽ നഷ്ടം 
സംേവിച്വരും ഭനട്ം ഉണ്രൊക്ിയവരും ഉണ്രൊകും. നഷ്ടം സംേവിച്വഫരയും ഭനട്ം 
ഉണ്രൊക്ിയവഫരയും കഫണ്ത്ി ശരിയരൊയ വിലയിരുത്ൽ നെത്തുകയും ആവശ്യ�രൊയ നയ 
തല ഭകരൊഴ് സ് തിരുത്ലുകൾ നെത്തുകയും ഫചഭയ്ണ്ത് ്രസക്ത�രൊണ്. �ിക് നയങ്ങളിലും 
ഇത് വ്യക്ത�രൊയി കഫണ്ത്രൊത് കരൊര്യ�രൊണ്.

• രരൊജ്യഫത് ഫപരൊതു - സ്വകരൊര്യ ഗതരൊഗത സംവിധരൊനങ്ങഫളക്കുേിച്ചുള്ള ചർച്കൾക്് കൂടുതൽ 
നയപര�രൊയ ശ്ദ്ധ ആവശ്യ�രൊണ്. ഫപരൊതുഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയക്രൊൾ സ്വകരൊര്യ ഗതരൊഗത 
ഭ�ഖലഫയ ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്കു്നതിനരൊണ് നയപര�രൊയ ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ 
്രവണതയുള്ളഫത്ന് വിശകലനത്ിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരു്ന കരൊര്യ�രൊണ്. ഫപരൊതു 
ഗതരൊഗത ഭേരൊഡ് ഭ�ഖല ്രധരൊന�രൊയും നഗര ഭകന്ദങ്ങളിഫല ഇെത്രം വരു�രൊനമുള്ള 
വിേരൊഗങ്ങൾക്് ഭസവനം നൽകുന്നു എ്നതിനരൊൽ, ഫപരൊതുഗതരൊഗതത്ിന് ഭവണ്ി 
ഘെനരൊപര�രൊയ നയം നിർമ്മിഭക്ണ്ത് ആവശ്യ�രൊണ്.
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• ്രധരൊന�രൊയും, ഗ്രൊ�്രഭദശങ്ങളിൽ EV പരിവർത്നത്ിഫന് സ്വരൊധരീനം വ്യക്ത�ഫല്ന്നും 
നയപര�രൊയ ശ്ദ്ധ കുേവരൊഫണന്നും പദ്ധതിയിൽ നി്ന് �നസ്ിലരൊയി. EV ഏഫറ്ടുക്ൽ 
പദ്ധതികളിൽ ഗ്രൊ�രീണ ഭ�ഖലകഫള െല്രദ�രൊയി സംഭയരൊജിപ്ിക്കു്നതിനുള്ള 
സുദരീർഘ�രൊയ നയങ്ങൾ ആവിഷ് കരിക്ണം.

• ഫചലവ്, ്രഭത്യക�രൊയി, EV-യിഭലക്് �രൊറു്നതിനുള്ള മുൻകൂർ ഫചലവുകൾ ഒരു ്രധരൊന 
തെസ്�രൊയി കരൊണഫപ്ടുന്നു. എ്നിരു്നരൊലും, പണം സംബന്ധിച്ത്-അല്രൊത് 
ഭ�ഖലകഫളക്രൊളും, ഇതുവഫരയുള്ള നയം ആനുപരൊതിക�ല്രൊത് വിധത്ിൽ ഫചലവ് 
കുേയ്ക്്നതിന് ഭവണ്ിയുള്ള പണം സംബന്ധിച്ത്ിൽ �രൊത്രം ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്കുന്നു. 
EV-കൾക്് പരൊർക്ിംഗ് മുൻഗണനരൊ സൗകര്യങ്ങൾ, ്രഭത്യക ഭേരൊഡ് പരൊതകൾ 
തുെങ്ങിയ സരൊമ്പത്ിക-ഇതര ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകു്ന �റ്് രരൊജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 
വ്യത്യസ്ത�രൊയി ആവശ്യകതയുഫെ വശമുള്ള ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളിൽ ഭൂരിേരൊഗവും സരൊമ്പത്ിക 
സ്വേരൊവമുള്ളവയരൊണ്. EV-യിഭലക്് �രൊറു്നത് ഭ്രരിപ്ിക്കു്നതിന് ഈ പണം 
സംബന്ധിച്ത്-അല്രൊത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ�ന്വയിപ്ിക്കു്നതിന് ഭവണ്ി നയങ്ങൾ 
ആവശ്യ�രൊണ്.

• ഇങ്ങഫനഫയരൊഫക്യരൊയിട്ടും, വരീെ് ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾക്് ഭവണ്ി ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ 
നിശ്ചയിച്ിട്ടുഫണ്കേിലും, ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങളുഫെ ഏകരീകൃത സ�രീപനവും കൂെരൊഫത പണ-
ഇതര നെപെികളിൽ ശ്ദ്ധ ഭകന്ദരീകരിക്രൊത്തും അത് ഏഫറ്ടുക്കു്നതിനുള്ള ്രധരൊന 
മുെക്ങ്ങളരൊണ്. വരീെ് ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾക്് ഭവണ്ി ഉചിത�രൊയ സരൊമ്പത്ികവും 
സരൊമ്പത്ിക-ഇതരവു�രൊയ ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ നയങ്ങളിൽ ആസൂത്രണം ഫചയ്ണം. 
അത്രം ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ രൂപകൽപ്ന ഫചയ്യുഭമ്പരൊൾ അനിവരൊര്യ�രൊയ നിർദ്ദിഷ്ട നഗര 
പരിഗണനകൾ കൂെി പരിഗണിഭക്ണ്തരൊണ്.

• വിശ്വരൊസ അേരൊവം ഫകരൊണ്ടുള്ള ്രശ് നങ്ങൾ EV കൾ ഏഫറ്ടുക്കു്നതിന് ഭവണ്ിയുള്ള ഒരു 
്രധരൊന ഫവല്ലുവിളിയരൊയി ഉയർന്നുവരുന്നു. ്രഭത്യകിച്ചും, വിശ്വരൊസ അേരൊവ ്രശ്നങ്ങൾ 
കഠിന�രൊയ ഒരു ഭ�ഖലയരൊണ് ബരൊറ്േി �രൊറ്ിയിടു്ന ക്ര�രീകരണം. ബരൊറ്േികൾക്് 
നിലവരൊര�ില്രൊത്തിനരൊൽ, ബരൊറ്േി �രൊറ്ിയിടു്ന പദ്ധതിക്് ചില ്രതിബന്ധങ്ങൾ 
ഭനരിഭെണ്ി വഭ്നക്രൊം. EV ബരൊറ്േികൾക്് ഭവണ്ി കരൊര്യനിർ�ഹണ �രൊനദണ്ഡങ്ങൾ 
വികസിപ്ിക്കുകയും നെപ്ിലരൊക്കുകയും ഫചഭയ്ണ്ത് ആവശ്യ�രൊണ്.

• EV ചരൊർജിംഗ് ഭ്റെഷനുകൾ വിതരണശൃംഖലയിൽ നി്ന് ഊർജം 
വലിഫച്ടുക്കുകയരൊഫണകേിൽ, അത് സ്റവദയുതി വിതരണ ഫപരൊതുപഭയരൊഗങ്ങളുഫെ 
സരൊമ്പത്ിക അവസ്ഫയ കൂടുതൽ ഭ�രൊശ�രൊക്ിഭയക്രൊം. ഇതിന് സ്റവദയുതി ഭ�ഖലഫയയും 
കൂെരൊഫത ഗതരൊഗത ഭ�ഖലഫയയും ഒരു�ിച്് പരിഗണിച്ചുഫകരൊണ്് നയപര�രൊയ നെപെികൾ 
ആവശ്യ�രൊയി വഭ്നക്രൊം. ഈ ദിശയിലുള്ള നയ യത്ം കരൊണു്നില് �രൊത്ര�ല് അത് 
ത്വരിതഫപ്ടുഭത്ണ്തുണ്്.

• േരണ ്രവർത്ന രംഗംത്്, ഭകന്ദ, സംസ്രൊന, കൂെരൊഫത നഗരതല സർക്രൊരുകളുഫെ 
ഏഭകരൊപനം ശക്തിഫപ്ടുത്ണം. പലഭപ്രൊഴും നഗര ഗവൺഫ�ന്റുകൾക്് അവരുഭെതരൊയ 
്രഭത്യക േരണ സംവിധരൊനങ്ങളുഫണ്്ന് പഠനത്ിൽ നി്ന് ഫവളിഫപ്ടുകയുണ്രൊയി, ഇത് 
സംസ്രൊന, ഭകന്ദ തലങ്ങളിഫല നിലവിലുള്ള േരണ സംവിധരൊനങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും 
വ്യത്യസ്ത�രൊണ്. അതിനരൊൽ, ഈ നയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ �റ്റുള്ളവരു�രൊയി ഫപരൊരുത്ഫപ്െരൊൻ 
പര്യരൊപ് ത�രൊയ നയ നെപെികൾ ആവശ്യ�രൊണ്.

• ഇേക്കു�തി ബില്ിഫല കുേവിഫന് കരൊര്യത്ിൽ രരൊജ്യം ഭനട്മുണ്രൊക്കുഭമ്പരൊഴും, എ്നരൊൽ 
ഫ�ച്ഫപ്ട് ഊർജ സുരക്ഷയുഫെ കരൊര്യത്ിൽ സ്വയം ശരൊക്തരീകരിക്ഫപ്ടുഫ�കേിലും, അഭത 
സ�യം, EV ഉൽപ്നങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ബരൊറ്േികൾ എ്നിവയ്ക് ഭവണ്ി തഭദ്ദശരീയ 
സരൊഭകേതികവിദ്യകളും നിർമ്മരൊണ യൂണിറ്റുകളും വികസിപ്ിച്ിഫല്കേിൽ, അവ അത്രം 
ഉൽപ്്നങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്ൾ എ്നിവയുഫെ ഇേക്കു�തിയുഫെ 
കരൊര്യത്ിൽ അത് ഫനഗറ്രീവരൊയ �രൊഭക്രരൊ-ഇക്ഭണരൊ�ിക് ആഘരൊതങ്ങൾ ഉണ്രൊക്ിഭയക്രൊം. 
ഇങ്ങഫനഫയരൊഫക്യരൊയിട്ടും, ഉൽപ്്ന ബന്ധിപ്ിച് ഭ്രരൊത്രൊഹനങ്ങൾ (PLI) ഭപരൊലുള്ള 
നയ പദ്ധതികൾ അത്രം തഭദ്ദശരീയ സരൊഭകേതികവിദ്യകൾ ഭ്രരൊത്രൊഹിപ്ിക്കു്നതിന് 
നിർമ്മിച്തരൊഫണകിലും, PLI പദ്ധതി ത്വരിതഫപ്ടുഭത്ണ്തും ആവശ്യ�രൊയ വിേവങ്ങളുഫെ 
തഭദ്ദശരീയ വികസനത്ിന് ഭവണ്ി കൂടുതൽ നയപര�രൊയ യത് നം നൽഭകണ്തും 
ആവശ്യ�രൊണ്.
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• എണ്ണഭ�ഖലയിഫലയും പരമ്പരരൊഗത വരൊഹന നിർമ്മരൊണ വ്യവസരൊയത്ിഫലയും 
ഫതരൊഴിൽ നഷ്ട്ങ്ങൾ കരൊരണം ഭജരൊലിയിൽ വളഫര അസ്വസ്തയുണ്രൊക്കു്നതരൊയി 
കരൊണഫപ്ടുഭമ്പരൊൾ, എങ്ങഫനയരൊയരൊലും, ഘെനരൊപര�രൊയ നയ �രൊറ്ം പഭക്ഷ ബരൊറ്േി 
േരീസ്റസലേിംഗ്, ഫെലി�രൊറ്ിക്് കൂെരൊഫത പുതിയ വരൊഹനങ്ങൾ എ്നിവയ്ക് ഫതരൊഴിൽ ്രശ്നങ്ങഫള 
അേിസംഭബരൊധന ഫചയ്രൊനും ദരീർഘകരൊല-അെിസ്രൊനത്ിലുള്ള പുതിയ ഫതരൊഴിൽ 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്രൊനും കഴിയും.

• അവസരൊന�രൊയി, EV കൾക്കുള്ള സബ് സിഡികൾ വിതരണം ഫചയ്യു്നതിലൂഫെയും 
വിവിധ നികുതികളിലും ഫസസുകളിലും തിരിച്െവുകളുഫെ കുേവുമൂലം ഫപരൊതു ഖജനരൊവിന് 
സംേവിക്രൊനിെയുള്ള വരു�രൊന നഷ്ടം നികത്രൊൻ ബദൽ �രൊർഗങ്ങൾ ആവശ്യ�രൊണ്. 
ഏറ്വും കുേഞ്ഞത് ചുരുങ്ങിയ കരൊലഭത്ഫക്കേിലും, നഷ്ടം നികത്രൊൻ എണ്ണകൾക്കും 
വരൊതകങ്ങൾക്കും സർക്രൊർ അധിക നികുതി ചു�ത്ണം.
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അക്ാേമിടെ 
കുറിച്ച്
പണ്ഡിതരും ഗഭവഷകരും എ്ന നിലയിലുള്ള അവരുഫെ വിശിഷ് െത അംഗരീകരിക്ഫപ്ട്് 
തിരഫഞ്ഞടുത് ഏകഭദശം 1,000 യു.ഫക. ഫെഭല്രൊകളും 300 വിഭദശ ഫെഭല്രൊകളും 
അെങ്ങു്ന, ഒരു സ്വതന്ത്ര, സ്വയം േരണ ഭകരൊർപ്ഭേഷനരൊണ് ബ്ിട്രീഷ് അക്രൊദ�ി. ്രിവി 
കൗൺസിൽ അംഗരീകരിച് ്രകരൊരം, ഇതിഫന് ലക്ഷ്യങ്ങളും, അധികരൊരങ്ങളും േരണത്ിഫന് 
ചട്ക്കൂടും ചരൊർട്േിലും അതിഫന പിന്തുണയ്ക്്ന നിയ�രൊവലികളിലും ്രസ് തരൊവിച്ിരിക്കുന്നു. 
സയൻസ് ആൻഡ് േിസർച്് ബഡ് ജറ്ിൽ നി്ന് നരീക്ിവച് ഡിപ്രൊർട്് ഫ�ന്് ഭെരൊർ 
ബിസിനസ്, എനർജി ആൻഡ് ഇൻഡസ്്രിയൽ സ്്രരൊറ്ജി (ബിഇഎസ് ) ഫന് ഗ്രൊന്് വഴി 
അക്രൊദ�ിക്് ഫപരൊതു ധനസഹരൊയം ലേിക്കുന്നു. കൂെരൊഫത ഇതിന് സ്വകരൊര്യ ഭ്രരൊതസ്സുകളിൽ 
നി്ന് പിന്തുണ ലേിക്കുകയും സ്വന്തം െണ്ടുകൾ സ്വരീകരിക്കുകയും ഫചയ്യുന്നു. ഇവിഫെ 
്രകെിപ്ിക്കു്ന വരീക്ഷണങ്ങളും നിഗ�നങ്ങളും വ്യക്തിഗത ഫെഭല്രൊകൾ നിർബന്ധ�രൊയും 
സരൊക്ഷ്യഫപ്ടുത്ണഫ�്നില്, പഭക്ഷ ഫപരൊതു സംവരൊദത്ിന് സംേരൊവന നൽകു്നതിഫന അവർ 
്രശംസിക്കുന്നു.



ഹയുമയാെിറ്ീസിനുറം പ്സയാഷ്്യൽ സയൻസിനുറം പ്വണ്ിയുള്ള 
യു.നക.-യുനട പ്ദ്േീയ അക്യാദ്മിയയാണട് ബ്ിട്ടീഷ്ട് അക്യാദ്മി. 
പ്ലയാകനത് മെസ്ിലയാക്യാനുറം ഒരു പ്േയാഭെമയായ ഭയാവി 
രൂപനപെടുത്യാനുറം ഞങ്ങൾ ഈ വിജ്യാെേയാഖകനള 
ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു.

ആർട്ടിഫിഷ്്യൽ ഇറെലിജൻസട് മുതൽ കയാലയാവസ്യാ 
വ്യതിയയാെറം വനര, അഭിവൃദ്ി നകട്ടിപെടുക്കുന്നതട് മുതൽ 
ഇപ്ന്നക്കുള്ള-പ്ക്ഷമറം നമച്നപെടുത്യാൻ ആളുകൾ, 
സറംസ്യാരങ്ങൾ, സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവയിപ്ലക്കുള്ള 
െമ്മുനട ഉൾക്യാഴ്ചനയ ആഴത്ിലയാക്കുന്നതിലൂനട മയാത്പ്മ 
സകേീർണ്ണമയായ നവല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്യാൻ കഴിയൂ.

യു.നക.-യിലുറം വിപ്ദ്േത്തുമുടെീളമുള്ള ഗപ്വഷ്കരിലുറം 
പദ്തികളിലുറം ഞങ്ങൾ െിപ്ക്ഷപറം െടത്തുന്നു, പുതിയ 
ചിന്കളുറം സറംവയാദ്ങ്ങളുമയായി നപയാതുജെങ്ങളുമയായി 
ഇടപഴകുകയുറം, കൂടയാനത പണ്ിതന്യാർ, സർക്യാർ, 
ബിസിെസ്സറം സിവിൽ സമൂഹനത്യുറം ഒരുമിച്ട് 
നകയാണ്ടുവരികയുറം എല്യാവരുനടയുറം ്രപ്യയാജെത്ിനുറം 
പ്വണ്ിയുള്ള െയനത് സ്വയാധീെിക്കുകയുറം നചയ്യുന്നു.
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