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ర్చయితల గురించి
ప్్ర్ర ఫెసర్ సుభేష్ భట్్టటా చార్్య సరేరే విశ్్వవిద్ా్య్లయం్లలో సెంట్ర్ ఫర్ ఎన్్వరాన్ మెంట్ & ససెటటానబిలిట్ీ్లలో ప్్ర ్ర ఫెసర్. శ్రే. 
డేన్యల్ కెర్ డి మోంట్ ఫో ర్టా విశ్్వవిద్ా్య్లయం్లలో ఇన్ సిటాట్్య్యట్ ఆఫ్ ఎనర్జజీ అండ్ ససెటటానబ్ుల్ డెవ్లప్ మెంట్ ్లలో 
ఒక ర్జసెర్చ్ అసో సియేట్. కుమారి. నుపుర్ అహుజా ట్ిఈఆర్ఐ స్కకూల్ ఆఫ్ అడా్వన్స్ డ్ సటాడీస్ ్లలో ప్ా్లసీ 
అండ్ మేనైేజ్ మెంట్ సటాడీస్ విభ్టగం్లలో ర్జసెర్చ్ అసో సియేట్. కుమారి. నైేహాల్ గౌతమ్ ట్ిఈఆర్ఐ స్కకూల్ ఆఫ్ 
అడా్వన్స్ డ్ సటాడీస్ ్లలో ప్ా్లసీ అండ్ మేనైేజ్ మెంట్ సటాడీస్ విభ్టగం్లలో ర్జసెర్చ్ అసో సియేట్. శ్రే. నమన్ అగరా్వల్ 
ట్ిఈఆర్ఐ స్కకూల్ ఆఫ్ అడా్వన్స్ డ్ సటాడీస్ ్లలో ప్ా్లసీ అండ్ మేనైేజ్ మెంట్ సటాడీస్ విభ్టగం్లలో ర్జసెర్చ్ అసో సియేట్. 
శ్రే. జాన్ రౌ్లట్ డి మోంట్ ఫో ర్టా విశ్్వవిద్ా్య్లయం్లలోన్ ఆఫ్ ఎనర్జజీ అండ్ ససెటటానబ్ుల్ ్లలో డెవ�్లప్ మెంట్ ్లలో ర్జసెర్చ్ 
అసో సియేట్. డాకటార్ సుకన్య ద్ాస్ ట్ిఈఆర్ఐ స్కకూల్ ఆఫ్ అడా్వన్స్ డ్ సటాడీస్ ్లలో ప్ా్లసీ అండ్ మేనైేజ్ మెంట్ 
సటాడీస్ విభ్టగం్లలో విభ్టగాన్కి విభ్టగాధిపతి మరియు అసో సియేట్ ప్్ర ్ర ఫెసర్. డాకటార్ గోప్ాల్ కె సార్ంగి ట్ిఈఆర్ఐ 
స్కకూల్ ఆఫ్ అడా్వన్స్ డ్ సటాడీస్ ్లలో ప్ా్లసీ అండ్ మేనైేజ్ మెంట్ సటాడీస్ విభ్టగం్లలో అసిసెటాంట్ ప్్ర ్ర ఫెసర్. డాకటార్ 
ఆండ్్క్ర  మిచెల్ డి మోంట్ ఫో ర్టా విశ్్వవిద్ా్య్లయం్లలోన్ ఆఫ్ ఎనర్జజీ అండ్ ససెటటానబ్ుల్  డెవ�్లప్ మెంట్ ్లలో సీన్యర్ 
్లెకచ్ర్ర్.

ఆసియా-పసిఫిక్ లో డీకార్బ్బనై�ైజేషన్ కు తగిన పరివర్్తనల గురించి
యుకె సెైన్స్ & ఇనై్ననోవేషన్ నై�ట్ వర్కూ కు చెంద్ిన బ్ృంద్ా్లతో భ్టగసా్వమ్యంతో పన్ చేస్క్త , భవిష్యత్త్త ్లలో 
సమిమిళిత ఆరిథిక వ్యవసథి్లు మరియు సమాజా్లకు మద్్దత్త ఇవ్వడాన్కి వాతావర్ణ మార్్పపు మరియు 
జీవవ�ైవిధా్యన్నో పరిషకూరించేట్పుపుడ్ు తగిన పరివర్్తన్లు ఎ్లా కీ్లకమో ఈ కార్్యకరేమం పరిశ్లిసు్త ంద్ి. ఈ 
కార్్యకరేమం ద్ా్వరా, వాతావర్ణ మార్్పపు మరియు జీవవ�ైవిధ్్య నష్ాటా న్నో పరిషకూరించడాన్కి ఆసియా-పసిఫిక్ ్లలో 
అవసర్మెైన చర్్య్లను అనైే్వషించే ఏడ్ు పరిశోధ్నైా ప్్ార జెకుటా ్లకు అకాడ్మీ న్ధ్ు్లు మంజూర్్ప చేసింద్ి, ఆరిథిక 
వ్యవసథి్లు మరియు సమాజా్లను డీకార్్బనై�ైజింగ్ చేసే అవకాశా్లను గురి్తంచడ్ం, విధాన న్రేణేత్లు మరియు 
విస్త ృత ప్రజానీక కోశ్ం సంఘా్లు, కారిమికు్లు, వా్యప్ారా్ల కోసం ఎంపిక్లు మరియు మారాగా ్లను సిఫార్్పస్ 
చేయడ్ం. ఈ కార్్యకరేమాన్కి యుకె యొకకూ బిజినై�స్, ఎనర్జజీ ఎండ్ ఇండ్సిటా రియల్ సాటా రి ట్ెజీ విభ్టగం న్ధ్ు్లను్లు 
సమకూరిచ్ంద్ి.
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కార్్యన్రావాహక 
సారాంశం
కీలక ఫలితాలు

• ర్వాణా ర్ంగం్లలో కేవ్లం పరివర్్తన్లపెై పరిమిత ద్ృషిటా : ఇపపుట్ి వర్కు విద్ా్యసంబ్ంధిత సాహిత్యం మరియు 
విధానం రెండింట్ి్లలోన్క, సాంకేతిక పరిష్ాకూరా్లు విధానం మరియు పరిశోధ్న ప్్ార ధాన్యతను ప్్ర ంద్ాయ, 
అయతే ర్వాణా పరివర్్తన్ల ద్ా్వరా త్తద్ి విన్యోగద్ార్్ప్లు ఎ్లా ప్రభ్టవితమవుతార్్ప మరియు ఈ 
పరివర్్తన్లు ఎ్లా ప్రభ్టవితమవుతాయ ఇంకా అవి కరేమబ్ద్్ధంగా, సహితంగా, నైా్యయంగా ఉంట్్టయా 
అనైే ద్ాన్పెై పరిమిత ద్ృషిటా  మాత్రమే ఉంద్ి. ద్ీన్ కిరేంద్ అనైేక అంశా్లను పరిగణించాలి: పరివర్్తనైా్లు 
విన్యోగద్ార్్ప్లంద్రికీ సర్సమెైన చ్లనశ్్లత పరిష్ాకూరా్లకు ద్ారితీసా్త యన్ న్రా్ధ రించడ్ం ఒక 
ముఖ్్య అంశ్ం, అ్లాగే అధిక-కార్్బన్ చ్లనశ్్లత సేవ్ల వ్లన కలిగే ఉద్్య్యగ నష్ాటా ్లు తకుకూవ-కార్్బన్ 
చ్లనశ్్లత్లలో ఉద్్య్యగ సృషిటా  ద్ా్వరా భర్జ్త చేయబ్డ్తాయన్ న్రా్ధ రించుకోవడ్ం కూడా ముఖ్్యమే. మా కీ్లక 
సమాచార్మిచుచ్వారి ఇంట్ర్్వ్వయూ్ల నుండి, విధాన ర్్వపకర్్త్లు ర్వాణా పరివర్్తన్లను పరిగణన్లలోకి 
తీసుకునైేట్పుపుడ్ు సర్ఫరా వ�ైపు ద్ృషిటా  సారిసా్త ర్్ప, డిమాండ్ వ�ైపు మద్్దత్త మరియు ద్ిగువ సేవ్లకు 
సంబ్ంధించిన విన్యోగద్ార్్ప్ల ఆంద్్యళన్లకు భిననోంగా, ముఖ్్యంగా ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్లకు మరియు  
ఛారిజీంగ్ మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల విషయం్లలో. ఈ ఉద్ి్రక్తత్లను విధానం్లలో ప్రసా్త వించాలి.

• పరివర్్తన వ్లన ముఖ్్యమెైన సామాజిక-ఆరిథిక ప్రభ్టవా్లకు సంభ్టవ్యత: ఈ పరిశోధ్న భ్టర్తీయ ర్వాణా 
ర్ంగం్లలో ఎ్లకిటారిక్ చ్లనశ్్లత, ముఖ్్యంగా ఎ్లకిటారిక్ రోడ్ుడు  ర్వాణాకు మార్డ్ం వ్ల్ల  కలిగే సంభ్టవ్య ప్రయాస్లు 
మరియు ్లాభ్ట్లను పరిశోధించింద్ి. తగిగాన పెట్్ర్ర లియం ఉతపుతి్త  విన్యోగం మరియు ICE వాహనైా్లతో 
ప్ో లిసే్త  ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల న్ర్్వహణపెై తకుకూవ భ్టర్ం కార్ణంగా EV పరివర్్తన పురోగమిసు్త ననోంద్ున ద్ిగువ 
చముర్్ప ర్ంగం మరియు ద్ిగువ చ్లశ్్లత సేవ్ల ర్ంగం రెండింట్ి్లలోన్క ఉద్్య్యగ నష్ాటా ్లకు అవకాశ్ం ఉంద్ి. 
ఇద్ి ఇంధ్న పనునో్ల ద్ా్వరా వచేచ్ ప్రభుత్వ ఆద్ాయా్లపెై ప్రభ్టవం చ్కపే అవకాశ్ం ఉంద్ి మరియు పెరిగిన 
విద్ు్యత్ సబిస్డీ వ్యయం నుండి ప్రభుత్వ ఖ్జానైాపెై అధిక భ్టర్ం పడ్ుత్తంద్ి.

• నైా్యయమెైన పరివర్్తన ప్రతా్యమానోయా్లు ఉనైానోయ: ఈ పరిశోధ్న్లలో సమరిపుంచబ్డిన ద్ృశ్్య వివర్ణ 
నుండి, ప్రసు్త త విధాన ధ్యర్ణి తకుకూవ-కార్్బన్ ర్వాణా పరివర్్తన్లలో నైా్యయాన్కి ఇంకా సమానతా్వన్కి 
పెద్్దపీట్ వేయట్ం ్లేద్న్ సపుషటాంగా తె్లుసు్త ంద్ి మరియు ఇద్ి సమాజం్లలోన్ వ�నుకబ్డిన ర్ంగా్లకు 
గణనీయమెైన ప్రతికూ్ల ప్రభ్టవా్లకు ద్ారి తీసు్త ంద్ి. ర్వాణా పరివర్్తన్లలో ముంద్సు్త  నైా్యయం కోసం విధాన 
ప్రతా్యమానోయా్లు ఉనైానోయ, వీట్ి్లలో త్తద్ి విన్యోగద్ార్్ప్లతో కలిసి విధానైాన్నో అభివృద్ి్ధ  చేయట్ం, 
మరియు తకుకూవ-కార్్బన్ చ్లశ్్లత పరిష్ాకూరా్లతో విన్యోగద్ార్్ప్ల సామాజిక-ఆరిథిక వరాగా ్ల్లలో సమానంగా 
్లక్్యం ఉండే్లా చ్కసేంద్ుకు ర్వాణా మరియు ఇంధ్న ర్ంగా్ల మధ్్య మరియు ర్వాణా ర్ంగం్లలో మరింత 
సమన్వయాన్నో పెంప్్ర ంద్ించడ్ం చేర్చ్బ్డాడు య.

భార్తదేశంలో ర్వాణా ర్ంగం మరియు దాన్ అభివృద్ధధి  చెందుతునని పో కడలు

ర్వాణా ర్ంగం మరియు సామాజిక-ఆరిథిక అభివృద్ి్ధకి మధ్్య చా్లా బ్్లమెైన అనుబ్ంధ్ం ఉననోంద్ున ఏ 
ద్ేశ్ం్లలోనై�ైనైా ర్వాణా ర్ంగం ప్్ార ముఖ్్యతను తకుకూవగా అంచనైా వేయ్లేము.భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ ప్రధాన ర్వాణా 
ర్్వపమెైన రోడ్ుడు  ర్వాణా, 80% పెైగా ప్రయాణీకు్లను ర్వాణా చేయట్్టన్కి మరియు సర్్పకు ర్వాణా్లలో సగాన్కి 
పెైగా బ్్టధ్్యత వహిసు్త ంద్ి1. SDG ్ల్లలో ప్రధానంగా ర్వాణా ర్ంగం ప్్ార ముఖ్్యతను హ�ై్లెైట్ చేయడ్ం ముఖ్్యం. 
SDG ్లను చేర్్పకోవడ్ం్లలో ర్వాణా ర్ంగం ప్ాత్ర ర్వాణా ర్ంగం సిథిర్మెైన వృద్ి్ధ  మరియు అభివృద్ి్ధకి మరింత 
ప్్ార ముఖ్్యతన్సు్త ంద్ి.

1 ITF (2021), ‘Decarbonising India’s Transport System: Charting the Way Forward’, International Transport Forum Policy Papers, No. 88, OECD 
Publishing, Paris
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భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ అర్్బన్ చ్లనశ్్లత ర్ంగం ప్రధాన సవాళ్ల్లలో ఒకట్ి వాహనైా్ల సంఖ్్య అన్కహ్యంగా పెర్గడ్ం. 
న్జాన్కి ద్ేశ్ం్లలో జనైాభ్ట వృద్ి్ధన్ వాహనైా్ల వృద్ి్ధ  మించిప్ో యంద్ి. మర్జ ముఖ్్యంగా, భ్టర్తద్ేశ్ం్లలో ప్రజా 
ర్వాణా ర్ంగం వాట్్ట క్ీణిసో్త ంద్ి. ప్రజా ర్వాణా వాట్్ట 2000-01 ్లలో 75% నుండి 2030-31 ్లలో 44.7% కి 
తగుగా త్తంద్న్ అంచనైా వేయబ్డింద్ి2. ర్వాణా శ్కి్త విన్యోగం ప్రసు్త త నమూనైా్లు ద్ేశ్ం పెై గణనీయమెైన 
సామాజిక-ఆరిథిక మరియు పరా్యవర్ణ ప్రభ్టవా్లను కలిగి ఉనైానోయ. ద్ేశ్ం్లలో ర్వాణా ర్ంగం ముడి చముర్్పను 
ఎకుకూవగా ఉపయోగిసో్త ంద్ి, అద్ి మొత్తం ద్ాద్ాపుగా ద్ిగుమతి చేసుకుననోద్ే. ఇట్ీవలి ప్రభుత్వ కట్్టటా బ్్టట్్లను 
పరిశ్లిసే్త , 2070 నైాట్ికి న్కర్ జీరో మరియు 2030 నైాట్ికి ఇంధ్న మిశ్రేమం్లలో 50% పునర్్పతాపుద్క 
శ్కి్తన్ కలిగి ఉండా్లనైే ప్రతిజ్ఞ, రెండ్్క సాధించట్్టన్కి మరింత పరా్యవర్ణ అనుకూ్లమెైన మరియు ద్ేశ్ం్లలో 
పెర్్పగుత్తననో ఇంధ్న భద్్రత సమస్య్లను పరిషకూరించే్లా కొత్త  ర్వాణా వ్యవసథికు మార్డాన్కి అద్నపు ఒతి్తడిన్ 
మనం చ్కసు్త నైానోము. వీట్న్నోంట్ిన్ పరిశ్లిసే్త , ర్వాణా ర్ంగం్లలో ప్రసు్త తం విన్యోగించబ్డ్ుత్తననో శ్కి్త ర్కం 
మరియు పరిమాణం సిథిర్ంగా ఉండ్ద్న్ మరియు ద్ేశ్ం న్రే్దశించిన పెద్్ద  వాతావర్ణం మరియు ఆరిథిక ్లక్ష్్య్లను 
చేర్్పకోవడాన్కి పరివర్్తనైాతమిక చర్్య్లు అవసర్మన్ సపుషటామవుత్తంద్ి.

సిథిర్మెైన ర్వాణా ర్ంగం కోసం విధాన సాథి య కార్్యకరేమా్లు వివిధ్ మారాగా ్లను కలిగి ఉంట్్టయ. ఈ మారాగా ్లను 
ఎకుకూవగా నైా్లుగు ర్కా్లుగా వర్జగాకరించవచుచ్, ఉద్ాహర్ణకు

1. జీవ ఇంధ్నం, సంపీడ్న సహజ వాయువు (CNG) ద్్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG), మరియు హ�ైడ్య్రజన్ 
వంట్ి ప్రతా్యమానోయ ద్హన ఇంధ్నైా్లను ఉపయోగించడ్ం ద్ా్వరా.

2. మోడ్ల్ షిఫ్టా  ప్ా్లనకు బ్ద్ిలీ చేయడ్ం ద్ా్వరా, ఉద్ాహర్ణకు ప్రజా ర్వాణా వ్యవసథి్లకు మార్డ్ం.

3. మెర్్పగెైన భ్టర్త్ సేటాజ్ ఎమిషన్ సాటా ండ్ర్డుస్ (BSES) వంట్ి అధిక ఇంధ్న ఆరిథిక ప్రమాణా్లను అమ్లు 
చేయడ్ం ద్ా్వరా మరియు,

4. త్తద్ి విన్యోగద్ార్్ప మారెకూట్ కు ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల (EV్లు) వా్యపి్తన్ పెంచడ్ం ద్ా్వరా.

పెై ఎంపిక్ల్లలో, ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్లు (EV్లు) అధిక విధాన ప్్ార ధాన్యతను ప్్ర ంద్ాయ మరియు ఎజెండా్లలో 
పెై సాథి నం్లలో ఉంచబ్డాడు య. వాస్తవాన్కి, ర్వాణా ర్ంగం సిథిర్త్వ సవాళ్లను పరిషకూరించడాన్కి EV్లు 
ప్రపంచవా్యప్త ంగా సాంకేతిక పరిష్ాకూర్ంగా ఉద్్భవించాయ. భ్టర్తద్ేశ్ం విషయాన్కి వసే్త , EV్ల ఉపయోగం ద్ేశ్ం 
హరిత వృద్ి్ధ  వ్య్యహం్లలో భ్టగంగా ఉంట్్టంద్ి కూడ్. గత కొన్నో సంవతస్రా్ల్లలో ద్ేశ్ం్లలో ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్లను 
ప్ో ్ర తస్హించేంద్ుకు అనైేక ర్కా్ల విధానైా్లు మరియు కార్్యకరేమా్లు ప్రకట్ించబ్డాడు య. వాట్ి్లలో ముఖ్్యమెైనద్ి 
2015 ్లలో ప్రకట్ించబ్డిన ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల త్వరిత సవీకర్ణ మరియు మాను్యఫా్యకచ్రింగ్ (FAME) పథకం. 
FAME II ప్రకట్న మరియు రాషటా రి న్రి్దషటా  ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల విధానైా్ల ద్ా్వరా ఈ పథకం మరింత బ్్లం 
పుంజుకుంద్ి. భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ 20 కంట్ే ఎకుకూవ రాష్ాటా రి ్లు తమ రాషటా రి న్రి్దషటా  EV విధానైా్లను ప్రకట్ించాయ. 
ద్ేశ్ం్లలో EVవా్యపి్తన్ వేగవంతం చేయడాన్కి వివిధ్ ఆరిథిక మరియు ఆరిథికేతర్ ప్ో ్ర తాస్హకా్లు అంద్ించబ్డాడు య. 
EV్లకు విధాన సాథి య సంఘీభ్టవాన్నో చ్కపే గో్ల బ్ల్ EV 30 @ 30 (https://www.cleanenergyministerial.
org/campaign-clean-energy-ministerial/ev3030-campaign) ప్రచార్ం్లలో భ్టర్తద్ేశ్ం కూడా భ్టగంగా 
ఉంద్ి.

FAME-II మరియు EV 30 @ 30 ప్రచారాన్కి అద్నంగా, NITI ఆయోగ్ సహకార్ంతో భ్టర్త ప్రభుత్వం 
E-AMRIT వ�బ్ ప్ో ర్టాల్ (https://www.e-amrit.niti.gov.in/home) ను ప్్ార ర్ంభించింద్ి. బ్ూ్యరో ఆఫ్ ఎనర్జజీ 
ఎఫిషియెనీస్ (BEE) ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్లను ఉపయోగించడ్ం వ్ల్ల  కలిగే ప్రయోజనైా్లు, ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల ఛారిజీంగ్ 
మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల అభివృద్ి్ధ  మరియు గృహా్లకు ఎ్లకిటారిక్ వంట్ వ్ల్ల  కలిగే ప్రయోజనైా్లపెై అవగాహన 
కలిపుంచేంద్ుకు ఇట్ీవ్లే “గో ఎ్లకిటారిక్” ప్రచారాన్నో ప్్ార ర్ంభించింద్ి. భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ 20 ్లెైట్ హౌస్ సామిర్టా 
సిట్ీ్ల్లలో 12 సామిర్టా సిట్ీ ప్రతిప్ాద్న్ల్లలో ఇ-వాహనైా్లు కూడా ఉనైానోయ. నైేషనల్ కా్యపిట్ల్ ట్ెరిట్ర్జ (NCT) 
మరియు ఢిలీ్లకి ప్రతే్యకంగా, ముఖ్్యమంతి్ర అర్వింద్ కేజీ్రవాల్ EV్లపెై అవగాహన పెంచడాన్కి మరియు ఎ్లకిటారిక్ 
వాహనైా్లకు మార్డ్ం వ్ల్ల  కలిగే ప్రయోజనైా్ల గురించి ప్రజ్లకు అవగాహన కలిపుంచడాన్కి ఫిబ్్రవరి 2021 
్లలో “సి్వచ్ ఢిలీ్ల” ప్రచారాన్నో ప్్ార ర్ంభించార్్ప. రాబ్ో యే 3 సంవతస్రా్ల్లలో EVకి మార్తామన్ ్లేద్ా ఛారిజీంగ్ 
ప్ాయంట్ ను ఇన్ సాటా ల్ చేసా్త మన్ ప్రతిజ్ఞ చేయమన్ ‘సి్వచ్ ఢిలీ్ల’ ప్రచార్ం న్వాసిత్త్లను మరియు సంసథి్లను 
ప్ో ్ర తస్హిసు్త ంద్ి. ఈ విధాన కార్్యకరేమా్లు మరియు చర్్య్లనీనో ద్ేశ్ం్లలో EV సీ్వకర్ణను వేగవంతం చేశాయ. 
EV సంబ్ంధిత గణాంకా్లు భ్టర్తద్ేశ్ం్లలో ద్ాద్ాపు 450 EV తయార్జద్ార్్ప్ల సంసథి్లతో డిసెంబ్ర్ 2021 నైాట్ికి 
0.9 మిలియన్ EV్లు, మరియు ద్ాద్ాపు 1800 ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్లను ఇన్ సాటా ల్ చేసినట్్ట్ల  వ�్ల్ల డిసు్త నైానోయ.
EV సంబ్ంధిత గణాంకా్లు డిసెంబ్ర్ 2021 నైాట్ికి, భ్టర్తద్ేశ్ం్లలో 0.9 మిలియన్ EV్లు ఉనైానోయన్, ద్ాద్ాపు 

2 CSE (2018), ‘Towards clean and low carbon mobility: addressing affordability and scaling up of sustainable transport.’
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1800 ఛారిజీంగ్ సేటాషను్ల  మరియు ద్ాద్ాపు 450 EV తయార్జద్ార్్ప్లు ఉనైానోర్న్ వ�్ల్లడెైంద్ి. మొద్ట్ిసారిగా, 
ద్ేశ్ం్లలోన్ మొత్తం వాహన వికరేయా్ల మిశ్రేమం్లలో EV వికరేయా్ల శాతం FY 2021-22 ముగింపు నైాట్ికి 1% 
మార్్పకూను ద్ాట్నుంద్ి.

భార్తదేశ ర్వాణా ర్ంగాన్ని డీకార్్బనై�ైజ్ చేయడాన్కి ఒక మార్్గంగా ఎలకి్రరిక్ వాహనైాలు

EV్లకు మార్మన్ నైొకికూ వకాకూణించడ్ం మంచి ఉద్ే్దశ్్యంతో కూడ్ుకుననోద్ి మరియు ర్వాణా ర్ంగాన్నో మరింత 
సుసిథిర్మెైనద్ిగా చేయా్లన్ భ్టవిసు్త ననోపపుట్ికీ, ఇపపుట్ివర్కు అనుసరించిన ప్రకిరేయ సాంకేతికత మరియు మౌలిక 
సద్ుప్ాయా్ల ఆధారితమెైనద్ి. విధాన ర్ంగా్ల్లలో అనుసరించిన మార్గాం చా్లావర్కు ఫలితా్ల ఆధారితమెైనద్ి. 
సాంకేతికత మరియు అవసాథి పన అభివృద్ి్ధ  విషయాన్కి వసే్త , ఇంకా అనైేక సామాజిక-ఆరిథిక సవాళ్ల్ల  మిగిలి 
ఉనైానోయ, వాట్ికి తగిన విధానపర్మెైన శ్రేద్్ధ  మరియు విధాన ప్్ార ధాన్యత ్లేద్ు. EV సాంకేతికత్లు మరియు 
పరిధీయ వ్యవసథి్లతో సంకి్లషటాత్లను ద్ృషిటా్లలో ఉంచుకున్ ICE వాహనైా్లకు మారే ప్్ార ధాన్యత నై�మమిద్ిగా ఉంద్ి3. 
ప్రయాణ ద్్కర్ం పర్ంగా చ్కసే్త  EV వాహనైా్ల విశ్్వసనీయత విన్యోగద్ార్్ప్లకు ఆంద్్యళన కలిగిసు్త ననోంద్ున, 
బ్్ట్యట్ర్జతో నడిచే వాహనైా్ల శ్రరేణి గురించి ప్రశ్నో్లు ఇపపుట్ికీ చర్చ్నీయాంశ్ంగా ఉనైానోయ. ద్ేశ్ం్లలోన్ ఛారిజీంగ్ 
సేటాషన్ ్ల సంఖ్్యపెై అంద్ుబ్్టట్్ట్లలో ఉననో సెకండ్ర్జ డేట్్ట ప్రకార్ం, చా్లా ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్లు కేవ్లం 5 రాష్ాటా రి ్లలో్ల  
(ఆంధ్్రప్రద్ేశ్, తె్లంగాణ, కరాణే ట్క, ఢిలీ్ల , మహారాషటా రి, ఇతర్ ప్్ార ంతా్ల నుండి తకుకూవ ప్్ార తిన్ధ్్యంతో) క్లసటార్ ్లుగా 
ఉనైానోయ.

ఈ పరివర్్తన సామాజిక-ఆరిథిక అంశా్లకు సంబ్ంధించిన సమస్య్లు, ఉద్ాహర్ణకు ఉప్ాధి అవకాశా్లు వంట్ివి 
మరింత ముఖ్్యమెైన అంశా్లు. ICE వాహనైా్లతో ప్ో లిసే్త  EV్లకు తకుకూవ న్ర్్వహణ మరియు మర్మమిత్త్త  
కార్్యక్లాప్ా్లు అవసర్మవుతాయ, అంద్ువ్లన తకుకూవ సంఖ్్య్లలో ఉద్్య్యగా్లను సృషిటాంచబ్డ్తాయ4. 
ర్వాణా ర్ంగం్లలో చముర్్ప విన్యోగం తగగాడ్మే ఉద్్య్యగ నష్ాటా ్లకు కార్ణమన్ చెపపువచుచ్. మర్జ ముఖ్్యంగా, 
EV ్లకు మారే సామాజిక-ఆరిథిక చికుకూ్లపెై పరిమిత సమాచార్ం మరియు విశ్ర్లషణ ఉంద్ి. EV్ల గురించి 
విన్యోగద్ార్్ప్ల అవగాహనపెై కూడా పరిమిత అవగాహన మాత్రమే ఉంద్ి. ద్ేశ్ం్లలో సరిపడా EV మౌలిక 
సద్ుప్ాయా్లు ్లేనంద్ున ప్రజ్లు EV్లను ద్ి్వతీయ వాహనంగా పరిగణిసు్త నైానోర్న్ TERI (2019) అధ్్యయనం 
హ�ై్లెైట్ చేసు్త ంద్ి. అద్ేవిధ్ంగా, EV్ల పరా్యవర్ణ ప్రయోజనైా్లకు సంబ్ంధించినంత వర్కు ఆంద్్యళన్లు కూడా 
్లేవనై�త్తబ్డాడు య. CEEW చేత న్ర్్వహించబ్డిన పరిశోధ్న EV్ల వ్ల్ల  సానుకూ్ల పరా్యవర్ణ ప్రయోజనైా్లు 
ఉంట్్టయన్ తేలింద్ి, అయతే ఈ ప్రయోజనైా్లు భవిష్యత్త్త ్లలో ద్ేశ్ం్లలో ఎనర్జజీ మిక్స్ ఎ్లా ఉండ్బ్ో త్తంద్ననో 
ద్ాన్పెై ఆధార్పడి ఉంట్్టంద్ి. ప్రత్యక్ పరా్యవర్ణ మరియు ఆరోగ్య సంబ్ంధిత ప్రయోజనైా్ల పర్ంగా EV 
సీ్వకర్ణ సాథి న్క ప్రయోజనైా్లను అంద్ిసు్త ంద్ి, కానీ, గిరేడ్ ద్ా్వరా సర్ఫరా చేయబ్డిన మిశిరేత శ్కి్త శి్లాజ ఇంధ్న 
వనర్్ప్లపెై ఆధార్పడ్ట్ం కొనసాగితే, ద్ేశ్ సాథి య్లలో ఉననో భ్టర్జ CO2 ఉద్ాగా ర్ సమస్య్లను పరిషకూరించడ్ం్లలో 
విఫ్లం కావచుచ్. ఇద్ి సమస్య ద్ెైహిక స్వభ్టవాన్నో మరియు EV సీ్వకర్ణతో ప్ాట్్ట విద్ు్యత్ ఉతపుతి్తన్ 
డీకార్్బనై�ైజ్ చేయవ్లసిన అవసరాన్నో ఎతి్త  చ్కపుత్తంద్ి. అంద్ువ్ల్ల , పరివర్్తన అన్నో సామాజిక-ఆరిథిక 
మరియు పరా్యవర్ణ సమస్య్లను మరింత సమగరేంగా మరియు పరిప్యర్ణేంగా పరిగణించే్లా చ్కడాలిస్న 
అవసర్ం ఉంద్ి. అంతేకాకుండా, కేవ్లం EV సీ్వకర్ణ ఫలితాన్నో మాత్రమే కేంద్ీ్రకరించే బ్ద్ు్లు, EV సీ్వకర్ణ 
ప్రకిరేయ్ల ప్రభ్టవా్లను గురి్తంచి మా్యప్ చేయాలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి. ద్ీన్కి ఒక ఉద్ాహర్ణ పునర్్పతాపుద్క 
శ్కి్తకి ఈ పరివర్్తన తగినంత వేగంగా ఉంద్ా మరియు EV పరివర్్తన ్లక్్యంతో సమకాలీకరించబ్డింద్ా? అ్లా 
కాకప్్ర తే, శి్లాజ ఇంధ్నైా్లపెై ఆధార్పడే ప్రసు్త త (మరియు బ్హుశా కొత్తవి) పవర్ సేటాషన్ ్లు ఎకకూడ్ ఉనైానోయ? 
ధ్నవంత్త్లెైన అంతర్-నగర్ ప్్ార ంతా్ల వ�్లుప్ల సాథి న్కీకరించిన కా్లుష్ా్యన్నో పెంచుతూ, ఉప-పట్టాణ ్లేద్ా 
గారే మీణ పేద్్లకు అనైా్యయం కలిగించే ప్రద్ేశా్ల్లలో అవి ఉనైానోయా? నైా్యయబ్ద్్ధమెైన పరివర్్తన ద్ృకోకూణం నుండి 
ఈ పరివర్్తనను చ్కసే్త , అన్నో విధానపర్మెైన అంతరారాథి ్ల్లలో సామాజిక చేరిక మరియు 'ఎవరినీ మరిచిప్ో వద్ు్ద ' 
అనైే విధానం ముంద్ంజ్లలో ఉండా్లన్ స్కచిసు్త ంద్ి.

లక్ష్్యలు మరియు విధానైాన్ని అధ్యయనం చేయండి

ఈ అధ్్యయనం ప్రధాన ్లక్్యం భ్టర్తద్ేశ్ం్లలో ర్వాణా ర్ంగం డీకార్్బనై�ైజేషన్ కోసం పరివర్్తన్ల అవసరా్లు, 
ప్రభ్టవా్లు మరియు చికుకూ్లను సామాజిక సమగరేత కోణం నుండి అనైే్వషించడ్ం మరియు అంచనైా వేయడ్ం. 
ద్ీన్ ్లక్్యం

3 TERI (2019) ‘Faster adoption of electric vehicles in India: Perspective of consumers and industry’
4 CEEW (2019), ‘India’s Electric Vehicle Transition: Impact on Auto Industry and building the EV ecosystem’
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అన్ని మార్్పపులు: భార్తదేశ ర్వాణా ర్ంగాన్ని తగిన విధంగా డీకార్్బనై�ైజింగ్ చేయటం

• భ్టర్తద్ేశ్ం్లలో ర్వాణా ర్ంగం డీకార్్బనై�ైజేషన్ కు సంబ్ంధించి వివిధ్ వాట్్టద్ార్్ప్ల (ఉద్ా., విధాన ర్్వపకర్్త్లు, 
ఉద్్య్యగు్లు, సంఘా్లు, వా్యప్ారా్లు, సర్జ్వస్ ప్్ర ్ర వ�ైడ్ర్్ప్ల , విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు ్లబి్ధద్ార్్ప్లు 
మొద్్లెైనవార్్ప) కేవ్లం పరివర్్తన గురించిన అవగాహన/గరేహింపు/న్ర్జక్ణను అనైే్వషించడ్ం మరియు 
మా్యప్ చేయడ్ం.

• ఢిలీ్లన్ కేస్ సటాడీగా ఉపయోగించి సామాజిక-ఆరిథిక మరియు పరా్యవర్ణ ద్ృకపుథం నుండి నైా్యయమెైన మార్్పపు 
ప్రభ్టవా్లను అంచనైా వేయడ్ం.

• ద్ేశ్ం్లలోన్ ర్వాణా ర్ంగం్లలో డీకార్్బనై�ైజేషన్ మారాగా ్ల కోసం కేవ్లం పరివర్్తన ఎంపిక్లను స్కచించడాన్కి, 
ఇద్ి సిథిర్మెైన మరియు భవిష్యత్త్త ను క్లుపుకొన్ (భవిష్యత్త్త ్లలో ర్వాణా ర్ంగ వృద్ి్ధన్ పరిగణన్లలోకి 
తీసుకుంట్్టంద్ి).

• వ్య్యహాతమిక విస్తర్ణ ప్ాఠా్ల కోసం చేసిన పరిశోధ్న నుండి నైేర్్పచ్కునైే అభివృద్ి్ధ  మూ్లా్యంకనైాన్నో చేపట్టాడ్ం.

ప్రపంచవా్యప్త ంగా అత్యంత క్లుషితమెైన నగరా్ల్లలో ఒకట్ెైన భ్టర్తద్ేశ్ జాతీయ రాజధాన్ ప్్ార ంతం (NCT)
పెై న్రి్దషటా  భౌగోళిక ద్ృషిటాతో భ్టర్తద్ేశ్ం మోట్రెైజ్డు  ర్వాణా ర్ంగాన్కి అధ్్యయనం ద్ృషిటా  పరిమితం చేయబ్డింద్ి. 
కీ్లక ఫలితా్లను ప్్ర ంద్ేంద్ుకు గుణాతమిక మరియు పరిమాణాతమిక పరిశోధ్న విధానైా్లు రెండ్్క 
ఉపయోగించబ్డ్తాయ. వివిధ్ ర్కా్ల వాట్్టద్ార్్ప్లు అనగా EV్ల విన్యోగద్ార్్ప మరియు విన్యోగద్ార్్ప్లు 
కాన్వార్్ప, EVతయార్జద్ార్్ప్లు, EVఛారిజీంగ్ సేటాషన్ యజమాను్లు మరియు న్రా్వహకు్లు, కీ్లక సమాచార్ 
ఇంట్ర్్వ్వయూ్ల (KII్లు) నుండి సేకరించిన ఇన్ పుట్ ్లు, వాట్్టద్ార్్ప్ల వొడ్ంబ్డిక కారాఖా నైా్ల ద్ా్వరా సేకరించిన 
ఇన్ పుట్ ్లతో ప్్ార థమిక సరే్వ్ల ద్ా్వరా ఇపపుట్ికే ఉననో అధ్్యయనైా్ల సమీక్కు మద్్దత్త ఉంద్ి. విధాన పత్ార ్ల 
వివర్ణాతమిక సీ్రరీన్ంగ్ మరియు సమీక్తో ప్ాట్్ట - కేంద్్ర ప్రభుత్వం ప్రకట్ించిన విధానైా్లు అ్లాగే రాషటా రి 
సాథి య EV విధానైా్లు న్ర్్వహించబ్డాడు య. అవసర్మెైన డేట్్టను సంగరేహించడాన్కి మొత్తం 200 ప్్ార థమిక 
సరే్వ్లు మరియు 20 కీ్లక సమాచార్ ఇంట్ర్్వ్వయూ్లు (KII్లు) న్ర్్వహించబ్డాడు య. ప్్ార జెక్టా ముఖ్్యంగా 
ద్ృషిటాపెట్్టటా లిస్న అంశా్లపెై ఇన్ పుట్ ్లను ప్్ర ంద్ేంద్ుకు 20 జనవరి 2022 న కీ్లకమెైన వాట్్టద్ార్్ప్ల వర్కూ ష్ాప్ 
న్ర్్వహించబ్డింద్ి. ద్ాద్ాపు 50 మంద్ి ప్ారిటాసిపెంట్్ట్ల  (ICCT, RMI, Ola మొబిలిట్ీ ఇన్ సిటాట్్య్యట్, SVSU, TERI, 
CEEW, CESP, WTI మొద్్లెైన సంసథి్ల నుండి) వర్కూ ష్ాప్ కు హాజర్యా్యర్్ప మరియు భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ EV 
సమస్య్లతో సన్నోహితంగా పన్చేసు్త ననో సంసథి్ల నుండి వక్త్లు తీసుకోబ్డాడు ర్్ప.

అంతేకాకుండా, ఉప్ాధి మరియు ప్రభుత్వ ఖ్జానైాపెై EVసీ్వకర్ణ ప్రభ్టవా్లను తె్లుసుకోవడాన్కి అంద్ుబ్్టట్్ట్లలో 
ఉననో సెకండ్ర్జ డేట్్ట విశ్ర్లషణ జరిగింద్ి. సెకండ్ర్జ డేట్్ట అంచనైా్లు మూడ్ు ఊహాతమిక విధాన ద్ృష్ాటా ంతా్ల 
ఆధార్పడి ఉంట్్టయ; 1) వా్యప్ార్ం యథావిధిగా (BAU) సాగే ద్ృష్ాటా ంతం 2) ఆశావాద్ విధాన ద్ృష్ాటా ంతం (OPS); 
మరియు 3) ప్ో హిత్ మరియు ఇతర్్ప్ల (2021) అధ్్యయనం నుండి తీసుకోబ్డ్డు  న్రాశావాద్ ద్ృశ్్యం (PES)5. 
ఈ ద్ృష్ాటా ంతా్లు ఢిలీ్ల EV అంచనైా్ల సంద్రా్భ్ల్లలో వరి్తంపజేయబ్డాడు య. కీ్లక ఫలితా్లు కిరేంద్ి విభ్టగా్ల్లలో 
ప్రద్రిశించబ్డాడు య.

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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భార్తదేశంలో EV విధానైాలు సమగ్రంగా మరియు సహితంగా ఉనైానియా?

భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ 20 కంట్ే ఎకుకూవ రాష్ాటా రి ్లు రాషటా రి న్రి్దషటా  EV విధానైా్లను ప్రకట్ించాయ ్లేద్ా విధానైా్లను 
ర్్వప్్ర ంద్ించాయ. EV విధానైా్ల మూ్లా్యంకనం నుండి కీ్లక ఫలితా్లు కిరేంద్ి విధ్ంగా ఉనైానోయ.

• ప్రధాన రాషటా రి EV విధానైా్ల ్లక్ష్్య్లు ద్ి్వగుణీకృతంగా ఉననోట్్ట్ల  కనుగొనబ్డింద్ి: మొద్ట్ిద్ి కొన్నో సంద్రా్భ్లలో్ల  
విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు ఉతపుతి్తద్ార్్ప్లను ప్ో ్ర తస్హించడ్ం ద్ా్వరా ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల సీ్వకర్ణను 
పెంచడ్ం మరియు రెండ్వద్ి ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్లు మరియు వాట్ి భ్టగా్ల ద్ేశ్య ఉతపుతి్తన్ వేగవంతం 
చేయడ్ం.

• ఈ అనైేక రాషటా రి విధానైా్ల్లలో ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్లు, సర్ఫరా చెయన్ వివిధ్ విభ్టగా్ల్లలో ఉద్్య్యగా్లను 
సృషిటాంచడ్ం ్లేద్ా ఉప్ాధి అవకాశా్లను సృషిటాంచడ్ంపెై ఉద్ాఘా ట్న ఉంద్ి. అద్నంగా, ఈ విధానైా్లు నై�ైపుణ్య 
శిక్ణ మరియు అభివృద్ి్ధ  కార్్యకరేమా్లకు కూడా న్బ్ంధ్న్లను ర్్వప్్ర ంద్ించాయ.

• అనైేక విధానైా్లు బ్్ట్యట్ర్జ ర్జసెైకి్లంగ్, వ్యరాథి ్లు/న్ర్గాతా్లను శుద్ి్ధ  చేసే కరామిగారా్ల ఏరాపుట్్ట మరియు 
పునర్్పతాపుద్క శ్కి్తన్ ఉతపుతి్త  చేయడాన్కి ఛారిజీంగ్ అవసాథి పన ఆపరేట్ర్ ్లను ప్ో ్ర తస్హించడ్ం కోసం 
న్బ్ంధ్న్లను ర్్వప్్ర ంద్ించాయ.

అయతే, ఈ విధానైా్ల్లలో ్లేన్ అంశా్లు కింద్ ఇవ్వబ్డాడు య

• ఉప్ాధి క్లపునకు లింగ భేద్ర్హిత విధానం, భూమి సంబ్ంధిత సమస్య్లను న్ర్్వహించడ్ం్లలో సమస్య్లు, 
EV సీ్వకర్ణ సామాజిక అంశా్లకు తకుకూవ ప్్ార ధాన్యత ఇవ్వడ్ం

• EV్లను ఎకుకూవగా తీసుకోవడాన్కి ప్రవర్్తనైా మార్్పపు్లపెై ప్్ార ముఖ్్యత విసమిరించబ్డింద్ి.

• ప్రజా ర్వాణా వ్యవసథి్లతో ప్ో లిసే్త  పెైవైేట్ EV ర్వాణా ర్ంగంపెై సాపేక్ంగా ఎకుకూవ ద్ృషిటా  ఉంద్ి.

• ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ల  కోసం పునర్్పతాపుద్క వసు్త వు్లను సేకరించేంద్ుకు సపుషటామెైన వ్య్యహం ్లేద్ు

• ఈ అనైేక విధానైా్ల్లలో SDG కనై�క్టా సపుషటాంగా ప్రసా్త వించబ్డ్్లేద్ు.

ప్ా్లసీ మా్యపింగ్ ను స్కచించే సీకూమాట్ిక్ కిరేంద్ ప్రద్రిశించబ్డింద్ి (చిత్రం 1).
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చిత్రం 1 - ఉప-జాతీయ ప్రమాణాల వద్ద  EV పాలసీ మా్యపింగ్.

మూ్లం: ప్్ార జెక్టా పరిశోధ్న బ్ృంద్ం చేత అనుసంధానం చేయబ్డింద్ి

కీలక ఫలితాలు

ఈ ప్్ార జెక్టా ్లలో భ్టగంగా న్ర్్వహించిన వాట్్టద్ార్్ప్ల ఒడ్ంబ్డిక వర్కూ ష్ాప్, కీ్లక సమాచార్ ఇంట్ర్్వ్వయూ్లు 
మరియు వాట్్టద్ార్్ప్ల సరే్వ్ల వంట్ి కార్్యక్లాప్ా్ల శ్రరేణి నుండి అనైేక కీ్లక ఫలితా్లు తీసుకోబ్డాడు య.

సామాజిక-ఆరిథిక పర్ంగా, వాట్్టద్ార్్ప్లు EV పరివర్్తన ఆవశ్్యకత, పరివర్్తన వేగం మరియు ద్ాన్ వ్యయా్లు, 
ప్రభ్టవా్లు మరియు సామాజిక సమగరేత మరియు నైా్యయ ద్ృకోకూణం నుండి మార్్పపు అవగాహన గురించి వివిధ్ 
అంశా్లను ్లేవనై�తా్త ర్్ప.

• EVకి పరివర్్తన ప్రధానంగా నై�ైతిక పే్రర్ణ కార్కం నుండి చ్కడ్బ్డినపపుట్ికీ, సాంకేతిక ఎంపిక గరేహించిన 
ఉపయోగము మరియు వాడ్ుక్లలో సౌ్లభ్యం కూడా వాహన విన్యోగద్ార్్ప్లను వ�నకికూ బ్ెట్ేటా  కార్కంగా 
ఉంద్ి.

• పరివర్్తన వేగంపెై, మార్్పపు అన్కహ్యంగా కాకుండా కొద్ి్దకొద్ి్దగా పెర్్పగుత్తననోద్ిగా ఉండా్లన్ వాట్్టద్ార్్ప్లచే 
స్కచించబ్డింద్ి. పరివర్్తన ప్రకిరేయ సజావుగా సాగడ్ంతో ఇద్ి సహాయకర్ంగా ఉంట్్టంద్ి మరియు 
అవసర్మెైనపుపుడ్ు మరియు అనుకుననోపుపుడ్ు అవసర్మెైన విధాన సాథి య ద్ిద్ు్ద బ్్టట్్లను చేయవచుచ్. 
వాట్్టద్ార్్ప్ల సరే్వ నుండి తీసుకోబ్డిన ఇ్లాంట్ి పరిశ్్లన్లతో ఈ అనైే్వషణ మరింత బ్్లపడింద్ి. పరివర్్తన 
వేగంపెై సరే్వ ఫలితా్లు 71% మంద్ి సరే్వ చేయబ్డిన విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు విన్యోగద్ార్్ప్లు 
కాన్వార్్ప పెర్్పగుత్తననో మార్్పపుకు అనుకూ్లంగా స్కచించార్్ప.

• ద్ేశ్ం్లలోన్ EV పరివర్్తన స్వభ్టవం అనైేద్ి కీ్లకమెైన ఇన్ ఫార్మిర్ ఇంట్ర్్వ్వయూ్ల నుండి ఉద్్భవించిన 
ప్రధాన అనైే్వషణ్ల్లలో ఒకట్ి. ద్ేశ్ం్లలో రెండ్ు ర్కా్ల పరివర్్తన్లు జర్్పగుత్తనైానోయన్ వాట్్టద్ార్్ప్లు 
అభిప్్ార యపడాడు ర్్ప. మొద్ట్ిద్ి యధాతధ్ంగా కొనసాగే విధానం, ఇద్ి ఎకుకూవగా సమగరేతను విసమిరిసు్త ంద్ి 
మరియు స్వభ్టవర్జతా్య మరింత సాంకేతిక-ఆరిథిక ప్ాత్రను ప్ో షిసు్త ంద్ి. రెండ్వద్ి స్వభ్టవ ర్జతా్య ఎకుకూవ 
భ్టగసా్వమా్యన్నో కలిగి ఉంట్్టంద్ి, ఇకకూడ్ ప్రమేయం ఉననో ప్ార్జటా్ల మధ్్య కొంత మేర్కు ట్ే్రడ్-ఆఫ్ ్లు 
ఉనైానోయ. ఈ విధానం చా్లా కి్లషటాంగా ఉంట్్టంద్ి, ఇకకూడ్ ఒక ప్ార్జటాకి వచేచ్ ్లాభ్ట్లు ఇతర్ ప్ార్జటా నష్ాటా న్కి 
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Figure 1: EV policy mapping at the sub-national scales. Source: compilation by the project 
research team.
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అన్ని మార్్పపులు: భార్తదేశ ర్వాణా ర్ంగాన్ని తగిన విధంగా డీకార్్బనై�ైజింగ్ చేయటం

ద్ారితీసా్త య. పరివర్్తన ప్్ార ర్ంభ ద్శ్్లలో ఉననోంద్ున, సమాజాన్కి విస్త ృతంగా ఆమోద్యోగ్యంగా ఉండే్లా 
్లాభనష్ాటా ్లను జాగరేత్త గా పరిశ్లించాలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి. ఈ ్లాభనష్ాటా ్లు సమత్త్ల్యంగా కొనసాగించడాన్కి 
అనీనో సరిసమానంగా ద్ృషిటా్లలోకి తీసుకోబ్డాడు యన్ న్రా్ధ రించుకోవాలి.

• సమగరేత మరియు 'ఎవరినీ మరిచిప్ో కుండా ఉండ్ట్ం' అనైేద్ి పరివర్్తన ప్రకిరేయ ముఖ్్యమెైన అంశా్ల్లలో 
ఒకట్ిగా గురి్తంచబ్డినపపుట్ికీ, పరివర్్తన ప్రకిరేయ ఇతర్ తకుకూవ-కార్్బన్ ర్వాణా మారాగా ్లను కూడా 
పరిగణించాలి, అంట్ే నడ్క, సెైకి్లంగ్ మరియు ప్రజా రావాణా వ్యవసథిను ఎకుకూవగా విన్యోగించడ్ం వంట్ివి. 
EV్లతో ప్ాట్్ట, డీకార్్బనై�ైజేషన్ ఇతర్ ఎంపిక్లను చేరాచ్లిస్న అవసర్ం ఉంద్ి. "తగిగాంచడ్ం, మార్చ్డ్ం 
మరియు మెర్్పగుపర్చడ్ం" వ్య్యహం పరివర్్తన ముఖ్్యమెైన అంశ్ంగా పేరొకూనబ్డింద్ి, ఇకకూడ్ వాహనైా్ల 
వ్యకి్తగత విన్యోగాన్నో తగిగాంచే విధ్ంగా ర్వాణా ప్రవాహా్ల ప్రభ్టవాన్నో మెర్్పగుపర్చడ్ంపెై ద్ృషిటా  పెట్్టటా లి.

• ద్ేశ్ం్లలో ఇంతకుముంద్ు చేపట్ిటాన ఇ్లాంట్ి పరివర్్తన్ల అనుభవా్ల నుండి కూడా పరివర్్తన ప్రకిరేయను 
ప్్ర ంద్ా్లన్ వాట్్టద్ార్్ప్లు హ�ై్లెైట్ చేసార్్ప. ఉద్ాహర్ణకు, ఢిలీ్ల్లలో CNG వాహనైా్లకు మార్డ్ం ప్రసు్త త 
పరివర్్తనను మరింత సు్లభతర్ం చేయడాన్కి చా్లా ప్ాఠా్లను అంద్ిసు్త ంద్ి.

• విన్యోగద్ార్్ప్ల ఎంపికకు మార్గాన్రే్దశ్ం చేసే మరియు EV సీ్వకర్ణపెై గణనీయమెైన ప్రభ్టవం చ్కపే 
కీ్లకమెైన అంశ్ం సమాచార్ ్లభ్యత అన్ కీ్లక సమాచార్ ఇంట్ర్్వ్వయూ్లు వ�్ల్లడించాయ. వాట్్టద్ార్్ప్ల 
సరే్వ్లు కూడా ఇ్లాంట్ి ప్ో కడ్్లను చ్కపించాయ, EV విన్యోగద్ార్్ప్ల్లలో సగాన్కి పెైగా, మరియు 
వాడ్న్వారి్లలో నైా్లుగో వంత్త మంద్ి EV్ల గురించి పే్లవమెైన సమాచార్ం EV సీ్వకర్ణకు ప్రధాన 
అవరోధ్ంగా ఉంద్న్ అంగ్జకరించార్్ప.

• అంతేకాకుండా, వాట్్టద్ార్్ప్ల్లలో భ్టర్తద్ేశ్ం్లలో EV పరివర్్తనకు కీ్లకమైెన అంశ్ంగా EV ఆమోద్యోగ్యతను 
అర్థిం చేసుకోవడ్ం కనుగొనబ్డింద్ి. పరివర్్తన అట్్టవంట్ి ఆమోద్యోగ్యతపెై సరే్వ ఫలితా్లు, సరే్వ 
చేయబ్డిన ICE వాహన యజమాను్ల్లలో సగాన్కి పెైగా వారి తద్ుపరి వాహనైాన్నో EVగా కలిగి 
ఉండేంద్ుకు మొగుగా  చ్కపుత్తనైానోర్న్ తేలింద్ి. కానీ, EV్ల అవరోధా్ల గురించి వాట్్టద్ార్్ప్లకు 
తెలిసినపపుట్ికీ, ఈ ఆమోద్యోగ్యత ఎతి్త  చ్కపబ్డింద్ి. EV మారెకూట్ పరిపక్వత సాధించే కొద్ీ్ద  ఈ 
అవరోధా్లను అధిగమించవచచ్న్ సరే్వ్లలో తేలింద్ి.

• మరో ముఖ్్యమైెన అనైే్వషణ ద్ేశ్ం్లలో పబి్ల క్ వరెస్స్ పెైవైేట్ ర్వాణా వ్యవసథి్లపెై చర్చ్కు సంబ్ంధించినద్ి. ప్రజా 
ర్వాణా ర్ంగాన్నో విద్ు్యద్ీకరించడ్ం్లలో సవాళ్ల్ల  ముఖ్్యమెైనవి మరియు బ్సుస్్ల వంట్ి ఎ్లకిటారిక్ భ్టగసా్వమ్య 
ర్వాణా విధానైా్లను పరిచయం చేయడాన్కి ముంద్సు్త  ఖ్ర్్పచ్ ఎకుకూవగానైే ఉంట్్టంద్న్ సరే్వ్లు మరియు 
కీ్లకమెైన సమాచార్ ఇంట్ర్్వ్వయూ్ల నుండి బ్యట్పడింద్ి. విధాన ప్ో ్ర తాస్హకా్లు పెైవైేట్ ర్వాణా వ్యవసథి్ల 
పట్్ల  మరింత పక్ప్ాతంతో ఉనైానోయ, ఇద్ి ప్రజా ర్వాణా వ్యవసథి్లను మరింత ద్ిగజార్్పచ్త్తంద్ి. పబి్ల క్ రోడ్ుడు  
ర్వాణా ర్ంగం పట్టాణ కేంద్్ార ్ల్లలో మధ్్యతర్గతి ఆద్ాయ వరాగా ్లకు తకుకూవ సేవ్లంద్ిసు్త ననోంద్ున, ప్రజా 
ర్వాణా ర్ంగాన్కి న్రామిణాతమిక విధానైా్లను ర్్వప్్ర ంద్ించాలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి.

• ముఖ్్యంగా, గరాే మీణ ప్్ార ంతా్లపెై EV పరివర్్తన ప్రభ్టవం అసపుషటాంగా ఉంద్ి మరియు తకుకూవ విధానపర్మెైన 
ద్ృషిటాన్ ప్్ర ంద్ింద్ి. EV ఛారిజీంగ్ కు మద్్దత్త ఇవ్వడాన్కి గరాే మీణ విద్ు్యత్ నై�ట్ వర్కూ సరిప్ో ద్ు. జాతీయ 
ర్హద్ార్్ప్లపెై ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్లను ఏరాపుట్్ట చేయాలిస్న అవసరాన్నో విధానైా్లు స్కచిసు్త ననోపపుట్ికీ, గరాే మీణ 
ప్్ార ంతా్లకు EV్లను తీసుకెళ్లడాన్కి న్రి్దషటా  విధానపర్మెైన ద్ృషిటా  సారించబ్డ్్లేద్ు.

• EV్ల ధ్ర్ మా అన్నో వాట్్టద్ార్్ప్ల ఒడ్ంబ్డిక్ల్లలో, ముఖ్్యంగా బ్్ట్యట్ర్జ్ల ధ్ర్్లలో ఆరిథిక డెైవైర్ గా పద్ేపద్ే 
కన్పించింద్ి. వాట్్టద్ార్్ప్ల సరే్వ్లు కూడా EV్ల ధ్ర్పెై ఇద్ే విధ్మెైన పరిశ్్లన్లను వ�్ల్లడించాయ. 75% 
EV విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు 55% విన్యోగద్ార్్ప్లు కాన్వార్్ప వాహనైా్లను ఎనునోకునైేట్పుపుడ్ు 
ఎంచుకోవడాన్కి అధిక ప్్ార ర్ంభ ధ్ర్ను అడ్డుంకిగా పేరొకూనైానోర్్ప. ఏద్ి ఏమెైనపపుట్ికీ, ICEV్లతో ప్ో లిసే్త , 
ముఖ్్యంగా పెర్్పగుత్తననో ఇంధ్న ధ్ర్్లతో ప్ో లిసే్త  EV్ల న్ర్్వహణ ఖ్ర్్పచ్ తకుకూవగా ఉంట్్టంద్న్ 
వాట్్టద్ార్్ప్లు అట్్యఇట్్టగా అంగ్జకరించార్్ప. కానీ, ప్రవర్్తనైా సవాళ్ల్ల  మరియు కాబ్ో యే విన్యోగద్ార్్ప్ల 
తర్చుగా ద్్కర్ద్ృషిటా్లేకప్ో వట్మనైే ప్రవర్్తన కార్ణంగా, అధిక ప్్ార ర్ంభ ఖ్ర్్పచ్్లు ద్ీర్ఘాకాలిక వ్యయ 
ప్రయోజనైా్లను భర్జ్త చేసా్త య.

• ప్రతిసపుంద్న్ల నుండి గురి్తంచబ్డిన ఇతర్ కీ్లకమెైన సామాజిక-ఆరిథిక ప్రభ్టవా్లు ఎ్లకిటారిక్ వాహనైాన్నో 
కలిగి ఉండ్ట్ం విన్యోగద్ార్్ప్లకు ఆరిథిక ప్్ర ద్ుపుగా అనువద్ించబ్డింద్ా అన్. ముంద్సు్త  ధ్ర్ ఎకుకూవగా 
ఉననోపపుట్ికీ, EV మొత్తం ఖ్ర్్పచ్ను ప్ో నుప్ో న్క తగిగాసు్త ంద్న్ సపుషటామెైన అవగాహన ఉంద్ి. ద్ాద్ాపు 2/3వ 
వంత్త మంద్ి ఎ్లకిటారిక్ వాహనైా్ల విన్యోగద్ార్్ప్లు అధిక ప్్ర ద్ుపు్లు ఎ్లకిటారిక్ వాహనైాన్నో కొనుగో్లు 
చేసేంద్ుకు పే్రరేపించే కార్కంగా ఉనైానోయన్ న్వేద్ించార్్ప. ఇద్ి EV్లకు మార్డ్ం గరేహించిన ప్రభ్టవం 
కావచుచ్. అయతే, కాబ్ో యే EV కొనుగో్లుద్ార్్ప్ల విషయం్లలో ప్రభ్టవం భిననోంగా ఉంట్్టంద్ి.
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సాంకేతికత మరియు పరా్యవర్ణ పర్ంగా, వాట్్టద్ార్్ప్లు అనైేక కీ్లక సాంకేతిక పరిగణన్లను హ�ై్లెైట్ చేసార్్ప, 
ఇవి ద్ేశ్ం్లలో EV సీ్వకర్ణకు సంబ్ంధించిన చికుకూ్లను కలిగి ఉనైానోయ.

• EVన్ కొనుగో్లు చేయా్లన్ ఎంపిక చేసుకునైేట్పుపుడ్ు కొనుగో్లుద్ార్్ప్ల కోసం పరిగణించవ్లసిన 
ముఖ్ా్యంశా్ల్లలో ఒకట్ి హో మ్ ఛారిజీంగ్ మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల ్లభ్యత. భ్టర్తీయ నగరా్లు భ్టగసా్వమ్య 
గృహ సౌకరా్య్లతో గురి్తంచబ్డాడు య మరియు సథి్ల పరిమిత్త్లను ఎద్ురొకూంట్్టయ, హో మ్ ఛారిజీంగ్ కోసం 
పే్లవమెైన సౌకరా్య్లు EV్లను ఎంచుకోవడాన్కి న్రోధ్కంగా పన్చేసా్త య. EV్లు గణనీయమెైన వాణిజ్య 
విన్యోగ కార్కాన్నో కలిగి ఉననోంద్ున, ఇద్ి వ్యకి్తగత వాహనైాన్కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా EVన్ 
ఉపయోగించే విన్యోగద్ార్్ప్ల కోసం ప్రతే్యకంగా పరిగణించబ్డ్ుత్తంద్ి (చిత్రం 2).

చిత్రం 2 - ఛారిజింగ్ పాయింట్ల  లభ్్యత, విదు్యతు్త  సర్ఫరా అంతరాయాలు వంటి ఇంటి ఛారిజింగ్ లో ఇబ్్బందులు.

మూ్లం: ప్్ార థమిక సరే్వ నుండ ిడటే్్టను ఉపయోగించి ప్్ార జకె్టా పరిశోధ్న బ్ృంద్ం ద్ా్వరా విశ్ర్లషంిచబ్డంిద్yి

• ద్ేశ్ం్లలో EV సవీకర్ణ కోసం ఛారిజీంగ్ మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల అభివృద్ి్ధన్ "కోడి మరియు గుడ్ుడు  పరిసిథితి"గా 
పరిగణించవచచ్న్ ముఖ్్య సమాచార్ద్ార్్ప్లు అంగ్జకరించార్్ప. ఛారిజీంగ్ మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల తగినన్నో 
్లేకప్ో వట్ం EV్లను తకుకూవగా తీసుకోవడాన్కి న్రోధ్కంగా పేరొకూనబ్డినపపుట్ికీ, అంద్ుకు విర్్పద్్ధంగా 
EV్లను తకుకూవగా సీ్వకరించడ్ం వ్ల్ల  ద్ేశ్ం్లలో సేటాషన్ ్ల వ్యవసాథి పన మంద్గించవచుచ్. తగిన పబి్ల క్ ఛారిజీంగ్ 
సేటాషన్ ్లు ్లేకప్ో వట్ం ఆంద్్యళనకర్ం. ఇద్ి ద్ేశ్ం్లలో EV సీ్వకర్ణపెై ప్రతికూ్ల ప్రభ్టవా్లను సృషిటాంచవచుచ్.

• పెర్్పగుత్తననో ఛారిజీంగ్ అవసరా్లను తీర్చ్డాన్కి ఛారిజీంగ్ మౌలిక సద్ుప్ాయా్లు ్లేవన్ ్లేద్ా సరిప్ో ద్న్ 
ద్ాద్ాపు 80% మంద్ి విన్యోగద్ార్్ప్లు విశ్్వసిసు్త ననోట్్ట్ల  సరే్వ్లలో వ�్ల్లడెైంద్ి. అంతేకాకుండా, 69% మంద్ి 
విన్యోగద్ార్్ప్లు కాన్వార్్ప మరియు 78% సాంకేతికత సర్ఫరాద్ార్్ప్లు కూడా ఛారిజీంగ్ అవసాథి పన్లలో 
అసమర్థిత గురించి ఈ అవగాహనకు మద్్దత్త ఇచాచ్ర్్ప, ఇద్ి EV్లను కొనుగో్లు చేయడాన్కి న్రోధ్కంగా 
పరిగణించబ్డ్ుత్తంద్ి (చిత్రం 3).
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చిత్రం 3 - ఛారిజింగ్ ఇన్ ఫ్్ార స్ర ్రక్చర్ అందుబ్ాటులో లేదు లేదా సరిపో దు. 

మూ్లం: ప్్ార థమిక సరే్వ నుండ ిడటే్్టను ఉపయోగించి ప్్ార జకె్టా పరిశోధ్న బ్ృంద్ం ద్ా్వరా విశ్ర్లషంిచబ్డంిద్ి

• ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ల  విస్తర్ణ కూడా ప్రధానంగా పట్టాణ ప్్ార ంతా్లలో్ల  భూ సమస్య్లతో ముడిపడి ఉంట్్టంద్ి. పెద్్ద  
ఎత్త్త న పబి్ల క్ ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్ల విస్తర్ణకు అట్్టవంట్ి ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్ల కోసం భూ సేకర్ణ సమస్య్లను 
పరిషకూరించడ్ం అవసర్ం. భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ పెద్్ద  నగరా్లలో్ల  భూమి కొర్త ప్రధాన సవా్లుగా ఉంద్ి, నగరా్లలో్ల  
మరియు ద్ేశ్ ర్హద్ార్్ప్ల వ�ంబ్డి అంకితమెైన ్లా్యండ్ ప్ా్యచ్ ్లను గురి్తంచడ్ం మరియు ద్ాన్ ద్ా్వరా 
అవసర్మెైన విధాన ప్రయతానో్లు మరియు సమర్థివంతమెైన ప్రణాళిక అవసర్ం. ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్ల కోసం 
భూమిన్ సముచితంగా ఏరాపుట్్ట చేయకప్ో తే, భూమి కొర్త సమస్య మరియు భూమి అధిక అద్ె్ద  వి్లువ 
కార్ణంగా కొత్త  ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్ల ధ్ర్ పెర్్పగుత్తంద్ి, ఇద్ి అధిక యూన్ట్ ధ్ర్ ఛారిజీంగ్ కు ద్ారి తీసు్త ంద్ి. ఇద్ి 
విద్ు్యత్ ఖ్ర్్పచ్కు మించినద్ి కావచుచ్.

• ఛారిజీంగ్ మౌలిక సద్ుప్ాయా్లు, అసిథిర్మెైన ఛారిజీంగ్ ప్ల గ్ డిజెైన్, ప్్ర ంద్ికెైన చ్లనశ్్లత వ్యవసథి  ్లేకప్ో వడ్ం 
మరియు నై�ైపుణ్యం కలిగిన వర్కూ ఫో ర్స్ ్లేకప్ో వడ్ం EV పరిశ్రేమ ఎద్ురొకూంట్్టననో సమస్య్లు అన్ ప్లువుర్్ప 
వాట్్టద్ార్్ప్లు స్కచించార్్ప. పరిశ్రేమ సంకోచం మరియు ప్రతికూ్ల ప్రచార్ం నుండి విన్యోగద్ార్్ప్ల్లలో 
ఆంద్్యళన త్లెత్త్త తోంద్ి. ఆట్్రమొబ్ెైల్ పరిశ్రేమకు సంబ్ంధించి ద్ీర్ఘాకాలిక ద్ృకపుథం మరియు రోడ్ మా్యప్ 
్లేకప్ో వడ్ం అనైేద్ి చర్చ్్లలో వ�్ల్లడ్యనైా అంశ్ం. ప్ో ్ర తాస్హకా్లు ఉననోపపుట్ికీ, ప్రముఖ్ ద్ి్వచకరే వాహన 
తయార్జద్ార్్ప్లు ఎట్్టవంట్ి EV మోడ్ళ్లను విడ్ుద్్ల చేయ్లేద్ు మరియు ఇద్ి జరిగితే తపపు, 2వీ్లర్ 
విభ్టగం్లలో EV ప్రవేశ్ం ఊహించిన విధ్ంగా పురోగమించే అవకాశ్ం ్లేద్ు.

• ఈ అధ్్యయనం నుండి ఉద్్భవించినట్్ట్ల గా, విశ్్వసనీయమెైన మరియు ప్రతిర్్వపమెైన సాంకేతికత 
్లేకప్ో వడ్ం ఎ్లకిటారిక్ వాహనైాన్నో కొనుగో్లు చేయకుండా విన్యోగద్ార్్ప్లకు అడ్డుంకిగా ఉండ్వచుచ్. KII్ల 
నుండి, భ్టర్తీయ EV మారెకూట్ ప్రసు్త తం మెచ్క్యరిట్ీ్లలో ్లేద్న్ మరియు ర్ంగం తగినంత వాణిజీ్యకర్ణను 
సాధించే వర్కు అద్ి మరింతగా బ్యట్పడింద్ి. బ్్ట్యట్ర్జ మారిపుడి కేసు్లతో విశ్్వసనీయ ్లలోట్్ట సమస్య్లు 
ఉనైానోయ. సాటా ండ్రెడడుజేషన్ సీకూమ్ ్లను ప్రభుత్వం ప్రవేశ్పెట్టానంత వర్కూ, బ్్ట్యట్ర్జ మారిపుడి కషటామవుత్తంద్న్ 
వాట్్టద్ార్్ప్ల ఒడ్ంబ్డిక సమస్య్ల నుండి సపుషటాంగా బ్యట్పడింద్ి.

• అంతేకాకుండా, ఇపపుట్ికే ఉననో ICE వాహనైా్లను సా్రరాప్ చేయడాన్కి మరియు ఏకీకృతం చేయడాన్కి 
సరెైన ప్రణాళిక మరియు ద్శ్్లవార్జ విధానం అవసర్ం. ఈ ప్రభ్టవాన్కి తగిన న్యంత్రణ చర్్య్లు ప్రసు్త త 
విధానైా్ల్లలో ప్రసా్త వించబ్డ్్లేద్న్ ఇంట్ర్్వ్వయూ చేసిన వారితో మా పర్సపుర్ చర్్య నుండి ఉద్్భవించింద్ి. 
ప్రభుత్వం ర్ద్ు్ద  విధానైా్ల గురించి ICE వాహన యజమాను్ల వద్్ద  తగినంత సమాచార్ం ్లేద్ు.

• పరివర్్తన విద్ు్యత్ ర్ంగాన్నో ప్రతికూ్లంగా ప్రభ్టవితం చేసు్త ంద్న్, అవసర్మెైతే, విద్ు్యత్ ర్ంగం్లలోనైే 
విధానపర్మెైన చర్్య్లు చేపట్టాడ్ం ్లేద్న్ వాట్్టద్ార్్ప్లచే స్కచించబ్డింద్ి. విద్ు్యత్ పంపిణీ విన్యోగా్ల 
(DISCOMSగా పి్లవబ్డేవి) పే్లవమెైన ఆరిథిక సిథితిన్ ద్ృషిటా్లలో ఉంచుకున్, EV్ల కోసం గిరేడ్ మౌలిక 
సద్ుప్ాయా్లను విస్తరించడ్ం వ్లన ఈ యుట్ిలిట్ీ్ల ఆరిథిక ఆరోగా్యన్నో మరింత ద్ిగజార్చ్వచుచ్ మరియు 
ఇతర్ విన్యోగద్ార్్ప్లకు విద్ు్యత్ సర్ఫరా పే్లవంగా ఉండ్వచుచ్. అంద్ువ్ల్ల , ద్ీన్కి రాషటా రి ప్రభుతా్వ్ల 
నుండి అద్నపు ఆరిథిక సహాయం అవసర్ం కావచుచ్.
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Figure 4: Charging infrastructure is either not available or not adequate
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ఎఫ్. సమ���నం ల�దు     
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• సాథి న్క వాయు కా్లుష్యం మరియు ర్హద్ారి ర్ద్ీ్దన్ తగిగాంచడ్ం్లలో EV్ల ప్ాత్ర ముఖ్్యమెైన పరా్యవర్ణ 
కొ్లత్ల్లలో ఒకట్ి. ద్ేశ్ం్లలో EV సీ్వకర్ణకు ఇద్ి ఒక ముఖ్్యమెైన హేత్తవుగా ఎతి్త  చ్కపబ్డింద్ి. ఎ్లకిటారిక్ 
కార్్లకు మార్డ్ం పరా్యవర్ణాన్కి అనుకూ్లం కాగ్లద్న్ ప్రతివాద్ు్లు అభిప్్ార యపడాడు ర్్ప. కొంతమంద్ి 
విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు విన్యోగద్ార్్ప్లు కాన్వారికి EV పరా్యవర్ణ ప్రయోజనైా్ల గురించి 
తెలియకప్ో యనైా, 97% మంద్ి విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు 69% మంద్ి విన్యోగద్ార్్ప్లు కాన్వార్్ప 
EV్లను పరా్యవర్ణ అనుకూ్లమెైనవిగా పరిగణించార్్ప. పరా్యవర్ణ ప్రయోజనైా్లను ప్్ర ంద్ేంద్ుకు, ప్రజా 
ర్వాణాను విస్త ృతంగా ప్ో ్ర తస్హించడ్ం మరింత సముచితమన్ వాట్్టద్ార్్ప్ల ఒడ్ంబ్డిక వర్కూ ష్ాప్ ఫలితా్లు 
స్కచించాయ. ఇద్ి వాహన యాజమాన్య ఖ్ర్్పచ్్లను తగిగాసు్త ంద్ి మరియు ఇంధ్న డిమాండ్ ను తగిగాసు్త ంద్ి. 
పరివర్్తన విధానం, సంసాథి గత మరియు ప్ా్లనైా కోణా్లపెై చర్చ్ ప్రతే్యకంగా EV పరివర్్తనకు సంబ్ంధించిన 
అనైేక కీ్లక విధాన సంబ్ంధిత విషయా్లను బ్యట్కు తీసుకువచిచ్ంద్ి. EV డ్్క్యట్ీ సెైకిల్ ్లేద్ా 
విన్యోగం అనైేద్ి EV విధాన చర్చ్్లలో తర్చుగా విసమిరించబ్డే ముఖ్్యమెైన అంశ్ం. సగట్్ట విన్యోగద్ార్్ప 
చా్లా తకుకూవగా ప్రయాణిసా్త ర్్ప మరియు ఇద్ి కి్లలోమీట్ర్్ప ధ్ర్పెై ప్రభ్టవం చ్కపుత్తంద్ి. అద్నంగా, 
విద్ు్యత్త్త పెై పనునో మరియు సుంకా్లు పెట్్ర్ర లియం ఉతపుత్త్త ్లకు భిననోంగా ఉంట్్టయ మరియు EV కోసం 
విద్ు్యత్త్త పెై సబిస్డీ ఇవ్వబ్డ్ుత్తంద్ి. భ్టర్తద్ేశ్ం గిరేడ్ బ్ొ గుగా పెై ఆధార్పడి ఉంట్్టంద్ి కాబ్ట్ిటా , వాహనం ఛార్జీ 
చేయబ్డినపుపుడ్ు ఉద్ాగా రా్లపెై EV ప్రభ్టవం ఆధార్పడి ఉంట్్టంద్ి. రాతి్ర సమయం్లలో, బ్ొ గుగా  ఇంధ్నంగా 
ఉపయోగించబ్డ్ుతోంద్ి మరియు రాతి్రప్యట్ ఛారిజీంగ్ చేయడ్ం వ్ల్ల  ఉద్ాగా రా్లు తగగావు. మరొక సమస్య గిరేడ్ 
సామర్థియూం - ముఖ్్యంగా సాథి న్క గిరేడ్ నై�ట్ వర్కూ ్లలో అన్నో EV ఇంట్ిగేరేషన్ కోసం తగినంత చోట్్ట ఉంద్ా అన్. 
సామర్థియూ విస్తర్ణ మరియు అవసాథి పన అభివృద్ి్ధ  అనైేద్ి మూ్లధ్నైాన్నో ఎకుకూవగా కలిగి ఉంట్్టంద్ి మరియు 
ద్ీన్న్ ఎంచుకుననో కొద్ి్దమంద్ి ఉపయోగించినట్్లయతే, వార్్ప ద్ీన్కి చెలి్లంచాలి. మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల ధ్ర్్లే 
కీ్లకం. చిననో 2 వీ్లర్్ప్ల  మరియు 3 వీ్లర్్ప్ల  ఎట్్టవంట్ి పెద్్ద  పరా్యవర్ణ ప్రభ్టవాన్నో కలిగి ఉండ్వు కానీ 
సర్్పకు ర్వాణా విభ్టగం పురోభివృద్ి్ధ  కాగ్లద్ు మరియు సాథి న్క తయార్జ మరియు కంట్ెంట్ సర్ఫరా ద్ా్వరా, 
ఉద్ాగా ర్ తగిగాంపు ్లక్ష్్య్లకు భ్టర్తద్ేశ్ం సహకార్ం అంద్ించగ్లద్ు.

• EV సీ్వకర్ణ కోసం సరెైన ప్ా్లనైా న్రామిణం ప్్ార ముఖ్్యతను వాట్్టద్ార్్ప్లు ఎకుకూవగా నైొకికూచెప్ాపుర్్ప. 
కేంద్్ర ప్రభుత్వం, ఉప-జాతీయ ప్రభుత్వం అ్లాగే నగర్ ప్రభుతా్వ్లు వంట్ి వివిధ్ సాథి య్ల్లలో అవసర్మెైన 
సమన్వయాన్నో ప్ా్లనైా న్రామిణం తీసుకురావాలి. తర్చుగా నగర్ ప్రభుతా్వ్లు తమ స్వంత న్రి్దషటా  
ప్ా్లనైా వ్యవసథి్లను కలిగి ఉంట్్టయ, ఇద్ి రాషటా రి మరియు కేంద్్ర సాథి య్లలో ఉననో ప్ా్లనైా వ్యవసథి్ల నుండి 
చా్లా భిననోంగా ఉంట్్టంద్ి. అంద్ువ్ల్ల , ద్ేశ్ం్లలోన్ పెద్్ద  EV గవరెనోన్స్ ్లలో నగర్ ప్రభుతా్వ్లను ఏకీకృతం 
చేయడాన్కి తగిన విధానపర్మెైన చర్్య్లు అవసర్ం. మర్జ ముఖ్్యంగా, ప్ా్లనైా వ్యవసథి్లు మరియు 
న్రామిణా్లు కూడా ర్వాణా మరియు విద్ు్యత్ ర్ంగం రెండింట్ినీ కలిపి పరిగణించాలి.

• ద్ేశ్ం్లలో EV సీ్వకర్ణ ప్ా్లనపెై ప్రతిబింబించే్లా అట్్టవంట్ి మార్్పపుకు విధాన ర్్వపకర్్త్లు మరియు 
ప్రణాళికాకర్్త్ల సంసిద్్ధతపెై వాట్్టద్ార్్ప్ల అభిప్్ార యా్లు కోర్బ్డాడు య. ఈ విషయం్లలో ద్ేశ్ం ర్వాణా

చిత్రం 4 - భార్తదేశ EV పాలసీ మరియు పో్ర గా్ర మ్ ల సంసిదధిత. 

54% 14% 32%
ప్రతివాద్ు్లు ద్ేశ్ం్లలోన్ EV విధానం 
మరియు కార్్యకరేమా్లు ర్వాణా 
డీకార్్బనై�ైజేషన్ కోసం సమర్థివంతమెైన 
సంసిద్్ధతను చ్కపుతాయన్ 
అంగ్జకరిసు్త నైానోర్్ప

ప్ర్తివాద్ు్లు ద్ేశ్ం్ల్యని EV విధ్ానం 
మర్ియు కార్్యక్ర్మా్లు ర్వాణా 
డ్ీకార్్బ్నైజేషన్ క్యసం సమర్్థవంతమైన 
సంసిద్్ధ్తను చ్కపుతాయని 
విభేద్ిస్తున్నార్ు

ప్ర్తివాద్ు్లు ద్ేశ్ం్ల్యని EV విధ్ానం 
మర్ియు కార్్యక్ర్మా్లు ర్వాణా 
డ్ీకార్్బ్నైజేషన్ క్యసం సమర్్థవంతమైన 
సంసిద్్ధ్తను చ్కపుతాయన్న విషయం 
పై ఎట్ువంట్ి అభిప్ర్ాయాన్ని క్లిగి ్లేర్ు.

మూ్లం: ప్్ార థమిక సరే్వ నుండ ిడటే్్టను ఉపయోగించి ప్్ార జకె్టా పరిశోధ్న బ్ృంద్ం ద్ా్వరా విశ్ర్లషంిచబ్డంిద్ి

• ఈ పరివర్్తనకు సంబ్ంధించి మరొక ముఖ్్యమెైన విషయం ఏమిట్ంట్ే, పరివర్్తన నుండి ్లబి్ధద్ార్్ప్లను 
మరియు నషటాప్ో యన వారిన్ గురి్తంచడ్ం. ఇద్ి భ్టర్తద్ేశ్ం వంట్ి ద్ేశాన్కి కీ్లకమెైన ప్్ార ముఖ్్యతను 
కలిగి ఉననో ర్వాణా ర్ంగం డీకార్్బనై�ైజేషన్ "సమిషిటా  మరియు సమానమెైన" అంశాన్కి సమసా్యతమికంగా 
ఉంద్ి. EV పరివర్్తన సమాజం్లలోన్ పేద్ మరియు మధ్్యతర్గతి వరాగా ్లకు ఎకుకూవ ప్రయోజనం 
చేకూర్్పసు్త ంద్న్ విన్యోగద్ార్్ప్లు మరియు విన్యోగద్ార్్ప్లు కాన్వార్్ప ఇద్్దర్్వ అభిప్్ార యపడాడు ర్్ప. 
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KII్ల ప్రకార్ం, సమాజం్లలోన్ ఈ వరాగా ్లు ఈ పరివర్్తనకు కేంద్్రంగా విశ్్వసించనపపుట్ికీ, ర్వాణా ర్ంగాన్నో 
మెర్్పగుపర్చడాన్కి సమగరే విధానం, ప్రతే్యకించి ప్రజా ర్వాణా మరియు మోట్్టర్్ప ర్హిత ర్వాణాపెై 
ద్ృషిటా  సారిసే్త , సామాజిక-ఆరిథికాన్కి గొపపు ప్రయోజనం చేకూర్్పత్తంద్ి. మాస్". అద్నంగా, ఈ పరివర్్తన 
ప్రయోజనైా్లు భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ అనధికారిక ర్ంగాన్కి విస్తరిసా్త యన్ KII విశ్్వసించింద్ి, EV పరా్యవర్ణ 
వ్యవసథి  సామరాథి యూన్నో పెంచడాన్కి ప్రభుత్వం నుండి ఒక నై�ైపుణ్యం మరియు శిక్ణ కార్్యకరేమం ఉంట్్టంద్ి.

• ప్రభుత్వం ద్ిగుమతి బి్లు్ల ్లలో తగిగాంపు పర్ంగా EV్లు చొచుచ్కుప్ో వట్ం వ్లన చముర్్ప మరియు గా్యస్ 
తకుకూవ ద్ిగుమతికి ద్ారి తీసు్త ంద్న్, అద్ే సమయం్లలో స్వద్ేశ్ సాంకేతికత్లు మరియు ఉతాపుద్క 
యూన్ట్్ట్ల  ఉననోట్్లయతే భ్టర్జ ఆరిథిక ప్్ర ద్ుపుకు ద్ారితీసు్త ంద్న్ వాట్్టద్ార్్ప్లు ఎతి్త  చ్కప్ార్్ప. EV 
ఉతపుత్త్త ్లు, పరికరా్లు మరియు బ్్ట్యట్ర్జ్ల కోసం అభివృద్ి్ధ  చేయబ్డ్్లేద్ు, అట్్టవంట్ి ఉతపుత్త్త ్లు, 
పరికరా్లు మరియు ముడి పద్ారాథి ్ల ద్ిగుమతి పర్ంగా ప్రతికూ్ల స్కథి ్ల-ఆరిథిక ప్రభ్టవా్లను సృషిటాంచవచుచ్.

• ఉద్్య్యగా్లపెై ప్రభ్టవం ఏకర్జతిగా ్లేద్న్ వాట్్టద్ార్్ప్లచే ఎతి్త  చ్కపబ్డింద్ి - చముర్్ప ఉతపుతి్త , విద్ు్యత్ ఉతపుతి్త  
మరియు బ్్ట్యట్ర్జ తయార్జ కార్్యక్లాప్ా్లకు ఉద్్య్యగ అవకాశా్లు భిననోంగా ఉంట్్టయ. పరివర్్తన చముర్్ప 
ర్ంగం్లలో మరియు సంప్రద్ాయ వాహన ఉతపుతి్త  పరిశ్రేమ్లలో ఉద్్య్యగ నష్ాటా ్లకు ద్ారి తీసు్త ంద్ి, అయతే బ్్ట్యట్ర్జ 
ర్జసెైకి్లంగ్, ట్ెలిమాట్ిక్స్ మరియు కొత్త  వాహనైా్లు కూడా కొత్త  అవకాశా్లను సృషిటాసా్త య. గణనీయమెైన ట్ే్రడ్-
ఆఫ్ ్లు ఉంట్్టయ మరియు వాట్ిన్ బ్్టగా న్ర్్వహించాలి. అంతేకాకుండా, ఉద్్య్యగ నషటాం, ర్జసికూలి్లంగ్ ఆవశ్్యకత, 
స్వద్ేశ్ తయార్జ యూన్ట్్ల  న్రామిణం, బ్ొ గుగా  పే్లవమెైన ఆరిథిక శాస్త ంై, ఈ పరివర్్తన్లలో కొన్నో న్ర్ణేయాతమిక 
కార్కా్లుగా సమాచార్ద్ార్్ప్లు గురి్తంచబ్డాడు య మరియు ఇంకా ద్ాన్న్ అనుభవించాలిస్ ఉంద్ి.

• EV సీ్వకర్ణ మరియు ఉప్ాధిపెై ద్ాన్ ప్రభ్టవా్లపెై సెకండ్ర్జ డేట్్ట విశ్ర్లషణ నుండి వచిచ్న సాక్్యం 
ఆసకి్తకర్మెైన ఫలితా్లను తీసుకువచిచ్ంద్ి. ఉతాపుద్క విభ్టగం్లలో ఉప్ాధి విషయాన్కొసే్త , అంచనైా వేసిన 
ఉద్్య్యగా్ల తగిగాంపు మొత్తం 37,960 . ఉప్ాధిపెై ప్రభ్టవం ఎకుకూవగా ఉండే రెండ్వ ముఖ్్యమెైన విభ్టగం 
చముర్్ప ర్ంగం, మరియు ఇద్ి ప్రధానంగా తకుకూవ చముర్్ప విన్యోగం కార్ణంగా ఉంద్ి. OPS మరియు 
PES ద్ృష్ాటా ంతా్లతో ప్ో లిసే్త , BAU ద్ృష్ాటా ంతం్లలో ఉద్్య్యగ సంఖ్్య్లు ఎకుకూవగా ఉంట్్టయన్ గమన్ంచవచుచ్. 
BAU ద్ృష్ాటా ంతంతో ప్ో లిచ్తే, OPS ద్ృష్ాటా ంతం్లలో చముర్్ప ర్ంగం్లలో మొత్తం 734 ఉద్్య్యగ నష్ాటా ్లు అంచనైా 
వేయబ్డాడు య. అద్ేవిధ్ంగా, PES ద్ృష్ాటా ంతం్లలో అంచనైా వేయబ్డిన ఉప్ాధి నషటాం 439.

• సబిస్డీ్లను పంపిణీ చేసే న్బ్ంధ్న్లను మాత్రమే కాకుండా, పనునో మరియు పనైేనోతర్ మినహాయంపు్లు 
మరియు సడ్లింపు్లు వంట్ి ఇతర్ ఆరిథిక ప్ో ్ర తాస్హకా్లను అంద్ించే విషయం్లలో కూడా ప్రభుత్వం 
కో్లలోపువచుచ్. పెట్్ర్ర ల్ మరియు డీజిల్ పెై అమమికపు పనునో్ల ఆద్ాయాన్నో కో్లలోపువడ్ం, పెైవైేట్ ఫో ర్-వీ్లర్ ్లకు 
డీజిల్ అమమికంపెై సెస్ ర్్పసుము తగిగాంపు మరియు EV్లకు ర్హద్ారి పనునో్లు తగిగాంచడ్ం వ్ల్ల  ప్రభుత్వ 
ఖ్జానైాపెై ప్రభ్టవం పడ్ుత్తంద్ి. ఆశావాద్ ద్ృష్ాటా ంతం్లలో ఢిలీ్ల ప్రభుతా్వన్కి రాబ్డి నషటాం INR 81,414 
మిలియను్ల గా అంచనైా వేయబ్డింద్ి, అయతే అంచనైా వ్యవధి్లలో న్రాశావాద్ ద్ృష్ాటా ంతం్లలో మొత్తం INR 
20,009 మిలియన్ల  నషటాం ప్రభుత్వం భరిసు్త ంద్ి. ఈ ద్ృశా్య్లు ఢిలీ్ల్లలో EV్లకు మార్డ్ం నుండి ఆద్ాయ 
ప్రభ్టవా్లు గణనీయంగా ఉంట్్టయన్ చ్కపుత్తనైానోయ, అ్లాగే EV వా్యపి్త  వివిధ్ సాథి య్ల్లలో సంభ్టవ్య 
ఉప్ాధి ప్రభ్టవా్లు కూడా ఉంట్్టయ. ప్రభుత్వం, జాతీయ మరియు నగర్ సాథి య్లలో, ర్వాణా పరివర్్తన కోసం 
సామాజికంగా, ఆరిథికంగా మరియు పరా్యవర్ణపర్ంగా నైా్యయంగా ఉండా్లనైే వారి విధాన ప్రణాళిక్లలో ఈ 
అంశా్లను పరిగణన్లలోకి తీసుకోవాలి.

ప్్ార థమిక సరే్వ్ల నుండి కనుగొననో విషయా్లు కీ్లకమెైన సమాచార్ ఇంట్ర్్వ్వయూ్ల ద్ా్వరా మద్్దత్తన్చాచ్య, 
ఖ్ర్్పచ్్లు మరియు ఆరిథిక ప్ో ్ర తాస్హకా్లు మరియు EV్ల ఆరిథికేతర్ ప్ో ్ర తాస్హకా్లకు సంబ్ంధించి కొన్నో విభిననో 
అంశా్లు గమన్ంచబ్డాడు య:

• బ్్ట్యంకు్లు మరియు ఆరిథిక సంసథి్లు ఇపపుట్ికీ EV్లకు ఫెైనైాన్స్ చేయడాన్కి ఇషటాపడ్వు, ఎంద్ుకంట్ే 
అవి ప్రమాద్కర్ పెట్్టటా బ్డ్ు్లుగా పరిగణించబ్డ్తాయ. కొన్నో సంవతస్రా్ల ఉపయోగం తరా్వత బ్్ట్యట్ర్జ 
జీవితం కూడా క్ీణిసు్త ంద్ి, ఇద్ి పెట్్టటా బ్డిద్ార్్ప్లు మరియు విన్యోగద్ార్్ప్ల్లలో ఒకే విధ్ంగా విశా్వసాన్నో 
కలిగించద్ు.

• EV్లకు డిమాండ్ ను పెంచడ్ం్లలో, ముఖ్్యంగా 3W మరియు 4W విభ్టగా్ల్లలో ఆరిథిక ప్ో ్ర తాస్హకా్లు కీ్లకం. 
సబిస్డీ్లు ్లేకుండా, కనీసం రాబ్ో యే సంవతస్రా్లలో్ల  EV్ల విన్యోగం తకుకూవగా ఉంట్్టంద్ి.

• ఇవి డిమాండ్ ్లను పెంచడాన్కి మారెకూట్ ఆధారిత పరిష్ాకూరా్లను ర్్వప్్ర ంద్ించడాన్కి సబిస్డీ్లను సిథిర్మెైన 
ప్రతా్యమానోయంగా పరిగణించవచుచ్.
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• ఇట్్టవంట్ి అన్నో ఆరిథిక ప్ో ్ర తాస్హకా్లు అమ్లు్లలో ఉననోపపుట్ికీ, భ్టర్తద్ేశ్ం్లలోన్ అనధికారిక ర్ంగాన్నో 
అంతర్గాతంగా మెర్్పగుపరిచే నై�ైపుణ్య శిక్ణతో కూడిన ఆరిథికేతర్ ప్ో ్ర తాస్హకా్ల ఆవశ్్యకతను కూడా 
ముఖ్్య ఇన్ ఫార్మిర్్ప్ల  స్కచిసు్త నైానోర్్ప. సాథి న్క సాథి య నుండి ఇట్్టవంట్ి కార్్యకరేమా్లను తీసుకురావాలిస్న 
ఆవశ్్యకతను కూడా వార్్ప హ�ై్లెైట్ చేసు్త నైానోర్్ప.

నైా్యయబ్దధిమై�ైన పరివర్్తన మారా్గ న్ని సూచించుట

సాహిత్య సమీక్, వాట్్టద్ార్్ప్ల ఒడ్ంబ్డిక్లు మరియు ప్రభ్టవ అంచనైా్ల నుండి కనుగొననో వాట్ి ఆధార్ంగా, 
మూడ్ు వ్యకి్తగత మార్గా ద్ృష్ాటా ంతా్లు కిరేంద్ి విధ్ంగా స్కచించబ్డాడు య.

ప్రసు్త త వేగవంతమెైన మారాగా న్నో చుర్్పకుగా అనుసరించడ్ం నుండి వ�ైద్ొ్లగా్లన్ భ్టర్త ప్రభుత్వం 
న్ర్ణేయంచుకొన్ మరియు ఉతపుతి్త  వా్యపి్త  మరియు మారెకూట్ శ్కు్త ్లకు పరివర్్తనను వద్ిలివేసు్త ంద్నైే 
అభిప్్ార యాన్నో తీసుకొన్ యాధాతధ్ (BAU) మార్గాం న్రిమించబ్డింద్ి.

ప్రసు్త త విధాన మార్గాం FAME II స్కఫూరి్తతో EV పరివర్్తనపెై ద్ృషిటా  సారించడ్ంతో, సాంకేతిక పరిష్ాకూర్-ఆధారిత 
ద్ృకోకూణం నుండి ర్వాణా ర్ంగాన్నో డీకార్్బనై�ైజ్ చేయడాన్కి చ్కసు్త ననో ప్రసు్త త ట్ె్రండ్ ్లను అనుసరిసు్త ంద్ి.
చివర్గా, నైా్యయబ్ద్్ధమెైన పరివర్్తన మార్గాం ప్రసు్త త ట్ె్రండ్ ్లపెై ఆధార్పడి ఉంట్్టంద్ి మరియు పరివర్్తనను 
మరింత సమగరేంగా కనై�క్టా చేయబ్డిన వ్యవసా్త గా వీక్ిసు్త ంద్ి, ముఖ్్యంగా నైా్యయబ్ద్్ధమెైన పరివర్్తన ద్ృషిటా్లలో. 
ద్ీన్ అర్థిం వాట్్టద్ార్్ప్లంద్ర్్వ సహజంగా డిజెైన్ ్లలో భ్టగంగా పరిగణించబ్డ్ుత్తననోపపుట్ికీ, మర్జ ముఖ్్యంగా, 
వారి జీవించిన అనుభవం పరిగణన్లలోకి తీసుకోబ్డ్ుత్తంద్ి, వారికి చుర్్పకుగా ఆకర్్షణీయంగా ఉండే్లా 
ర్్వప్్ర ంద్ించబ్డిన పరివర్్తనతో, తద్ా్వరా వారి మద్్దత్తను పెంచుత్తంద్ి.

పరివర్్తన ప్రజ్లు మరియు సంఘా్లపెై ప్రతే్యక ద్ృషిటాన్ కలిగి ఉంద్ి, ఉప్ాధి మరియు ఉద్్య్యగ క్లపున, సాథి న్క 
శ్రరేయసుస్ను పెంప్్ర ంద్ించడ్ం, గత నష్ాటా ్లను పరిషకూరించడ్ం మరియు భవిష్యత్త్త ్లలో జరిగే హాన్న్ తొ్లగించడ్ం 
మరియు ప్ౌర్్ప్లకు ఆరోగ్యకర్మెైన వాతావర్ణాన్నో ప్ో ్ర తస్హించడ్ం వంట్ి కీ్లకాంశా్లు ఉనైానోయ. ఈ 
ర్ంగా్ల్లలో ఉప్ాధి్లలో లింగ బ్ేధా్లను పరిషకూరించడ్ం, ప్రజా ర్వాణా ర్ంగాన్నో ప్ో ్ర తస్హించాలిస్న అవసర్ం, పట్టాణ 
ర్్వపక్లపున మరియు ప్రణాళికపెై ఎకుకూవ ద్ృషిటా  పెట్టాడ్ం మరియు ఈ ్లక్ష్్య్లను చేర్్పకోవడాన్కి అవసర్మెైన 
వ్యవసాథి గత మార్్పపు్లను సు్లభతర్ం చేయడాన్కి డెలివర్జ ప్రణాళిక ఉండ్వచుచ్.

చిత్రం 5 - లెన్స్ లను చూపే పరివర్్తన మారా్గ లు

మూ్లం: ర్చయత స్వంత పన్

కొత్త  మరియు ఇపపుట్ికే ఉననో విధానైా్ల్లలో కేవ్లం పరివర్్తన స్కత్ార ్లను అమ్లు చేయడ్ం్లలో అన్నో సాథి య్ల్లలో 
ప్రభుత్వం కీ్లక ప్ాత్ర ప్ో షిసు్త ంద్ి. ఈ ప్్ార జెక్టా ద్ా్వరా సాహిత్య సమీక్ మరియు ప్్ార థమిక పరిశోధ్న్ల నుండి 
మనం చ్కసినట్్ట్ల గా, భ్టర్తీయ ర్వాణా ర్ంగం్లలో గణనీయమెైన మార్్పపు్లను అమ్లు చేయడాన్కి అవసర్మెైన 
ద్ెైహిక మార్్పపు్ల సాథి య మరియు అవసర్మెైన ఫలితా్లను సమాంతర్ంగా సాధించడాన్కి ప్రభుత్వం్లలోన్ 
బ్హుళ ర్ంగా్లతో సమన్వయం అవసర్ం. ర్వాణా ర్ంగం డీకార్్బనై�ైజేషన్ కు ర్వాణా సాంకేతికత వ�్లుప్ల 
ర్ంగపర్మెైన మార్్పపు అవసర్ం: ఇంట్ర్ మోడ్ల్ కనై�కిటావిట్ీ కోసం గిరేడ్ డీకార్్బనై�ైజేషన్, సేపుషియల్ ప్ా్ల న్ంగ్ 
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Figure 1: EV policy mapping at the sub-national scales. Source: compilation by the project 
research team.
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మరియు ట్్ట్ర న్స్ ప్ో ర్టా నై�ట్ వర్కూ ప్ా్ల న్ంగ్ అనీనో డీకార్్బనై�ైజ్డు  ర్వాణా వ్యవసథికు ద్్యహద్పడే అంశా్లు. డీకార్్బనై�ైజ్డు  
ట్్ట్ర న్స్ ప్ో ర్టా మోడ్ ్ల కోసం కొత్త  అవసాథి పనకు వేగంగా మరియు సాథి య్లలో అభివృద్ి్ధ  అవసర్ం. ఈ జాతీయ, 
ప్్ార ంతీయ మరియు సాథి న్క-సాథి య సవాళ్లను ఎద్ురోకూవడాన్కి మరియు డీకార్్బనై�ైజ్డు  ర్వాణాకు మార్్పపు్లను 
అమ్లు చేయడాన్కి ప్రభుత్వం ఆద్ర్శింగా ఉంద్ి.

పటి్ర క 1 - జస్్ర  టా్ర న్స్షన్స్ కోసం మూడు పాత్ వే దృశ్ా్యల లక్షణాలు

యథావిధ్ధగా వా్యపార్ం ప్రసు్త త విధానం నైా్యయబ్దధిమై�ైన పరివర్్తన

న్షి్రరీయ ప్ా్లన సహాయక మార్గాం విన్యోగద్ార్్ప నైేతృత్వం్లలోన్ సహాయక 
మార్గాం

కొత్త  సాంకేతికత సహజ విస్తర్ణ వకరేత 
నై�మమిది్గా పురోగతితో ్లాభ్ట్లను 
ప్్ర ంద్ుత్తంద్ి

వగేవంతమెనై విస్తర్ణ వకరేరేఖ్తో న్రి్దషటా  
ప్రణాళికాబ్ద్్ధమెనై ప్రమేయా్లు ఎకుకూవ 
ప్రయోజనైా్లను ప్్ర ంద్ుతాయ

అధకి త్తద్ ివిన్యోగద్ార్్ప ఒడ్ంబ్డకి 
మరియు కోరిక కార్ణంగా వగేవంతమెనై 
ద్ెహిైక వా్యపి్తతో ప్రణాళికాబ్ద్్ధమెనై 
ప్రమేయా్లు.

ప్ేలవమెనై ద్రీ్ఘాకాలిక మౌలిక సద్ుప్ాయా్ల 
ర్్వపక్లపున మరియు ప్రణాళిక

ఆచర్ణాతమిక ద్ృకోకూణం నుండి 
ర్్వప్్ర ంద్ంిచబ్డని ద్ెహిైక మౌలిక 
సద్ుప్ాయా్ల పరిగణన్లు

మొద్ళ్ళనుండ ిసాగే ద్ృకోకూణం నుండి 
నడ్పబ్డ ేఅంద్రి ప్రయోజనం కోసం 
న్రిమించిన సమగరే వ్యవసథి

మారెకూట్ శ్కు్త ్లు ప్రబ్్లంగా ఉంట్్టయ, 
ఫలితంగా ఈకి్వట్ ీమరియు చరిేక్లకు ఉప-
ఆపిటామల్ ఫలితా్లు వసా్త యn

అంతిమ ఫలితం కావ్లసని కార్్బన్ 
్లక్ష్్య్లపె ైమాత్రమే ద్ృషిటా కేంద్ీ్రకరించిన 
ప్ా్లన ద్ా్వరా మార్గాన్రే్దశ్ం 
చయేబ్డ్ుత్తంద్;ి కొంత ఈకి్వట్ ీవసు్త ంద్ి

అంతిమ ఫలితం గొపపు సహ-
ప్రయోజనైా్లను సాధంిచడాన్కి సమగరే 
ర్్వపక్లపున ద్ా్వరా మార్గాన్రే్దశ్ం 
చయేబ్డ్ుత్తంద్,ి ఈకి్వట్ ీప్రకిరేయ్లలో 
న్రిమించబ్డంిద్ి

మూ్లం: ర్చయత స్వంత పన్

ప్ార జెక్్ర మూలా్యంకన పాఠాలు

ప్్ార జెక్టా అభివృద్ి్ధ  మూ్లా్యంకనం ద్ా్వరా, భవిష్యత్ పరిశోధ్న ప్్ార జెక్టా ్లను ముంద్ుకు తీసుకెళ్లడాన్కి మేము 
మూడ్ు కీ్లక ప్ాఠా్లను గురి్తంచాము:

• బ్హుళ-శాసీ్త యైత: పరిశోధ్న బ్ృంద్ం బ్హుళ-శాసీ్త యైత స్వభ్టవం నుండి పరిశోధ్న గణనీయంగా 
ప్రయోజనం ప్్ర ంద్ింద్ి, విభిననో ద్ృకోకూణా్లు, విభ్టగా్లు మరియు నై�ైపుణ్యం సెట్్ల  నుండి ప్రయోజనం ప్్ర ంద్ే ఈ 
ర్కమెైన విధానైా్లను సాధ్్యమెైన చోట్ ప్ో ్ర తస్హించాలి. ఒక శాసీ్త యైత ఏకీకృత ద్ృషిటా  మరియు సంప్రద్ాయా్ల 
ద్ా్వరా సంకి్లషటా  సవాళ్లకు ప్రతిసపుంద్ించ్లేము.

• భ్టగసా్వమ్య పద్్ధత్త్లు: భ్టగసా్వమ్య పద్్ధత్త్లు మరియు సామాజిక-ఆరిథిక ర్ంగా్లు మరియు వరాగా ్ల్లలో పన్ 
చేయడ్ం ఆమోద్ించబ్డాలి మరియు బ్హుళ-శాసీ్త యైత బ్ృంద్ం పన్ చేయడ్ం ద్ా్వరా జోడించిన ప్్ార ధాన్యత 
మరియు వి్లువను ప్రతిబింబిసు్త ంద్ి.

• కమూ్యన్కేషన్: ఇంట్్ట్ర -ట్ీమ్ కమూ్యన్కేషన్ ్లు చా్లా అవసర్ం మరియు ఆన్ ్లెైన్ ట్ీమ్ వరికూంగ్ మరియు 
ట్్టస్కూ ్ల విభజనను న్ర్్వహించడ్ం్లలో సవాళ్లను అధిగమించడాన్కి ప్్ార జెక్టా లీడ్స్ మరియు సభు్య్లు మరింత 
కరేమబ్ద్్ధమెైన ప్రయతానో్లను చేపట్్టటా లి.

ముఖ్్య విధాన సిఫ్ార్్పస్లు

• వాట్్టద్ార్్ప్లు అన్కహ్యంగా కాకుండా కొద్్దకొద్ి్ద గా పరివర్్తన ఇషటాపడ్తార్న్ కనుగొననో విషయా్ల నుండి 
ఇద్ి సపుషటాంగా బ్యట్పడింద్ి. ఈ పెర్్పగుత్తననో విధానం తయార్జద్ార్్ప్లు మరియు విన్యోగద్ార్్ప్లకు 
ర్వాణా సాఫీగా ఉండ్ట్్టన్కి అవసర్మెైన శా్వస సథి్లాన్నో కూడా అంద్ిసు్త ంద్ి మరియు అవసర్మెైన కోర్్పస్ 
ద్ిద్ు్ద బ్్టట్్ట్ల  చేయడాన్కి విధాన ర్్వపకర్్త్లకు అవకాశా్లను అంద్ిసు్త ంద్ి. విధాన న్రేణేత్లు ద్ీన్పెై ద్ృషిటా  
సారించాలి.
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• ర్వాణా ర్ంగాన్నో డీకార్్బనై�ైజ్ చేయడ్ం కేవ్లం EV్ల సీ్వకర్ణకే పరిమితం కాకూడ్ద్ు. అంకితమెైన సెైకి్లంగ్ 
ట్్ట్ర క్ ్లు, నడ్కను ప్ో ్ర తస్హించడ్ం మరియు బిలిడుంగ్ చట్్టటా ్ల్లలో మార్్పపు్లు వంట్ి ఇతర్ ఎంపిక్లు EV్లతో 
ప్ాట్్ట ఏకీకృతం చేయబ్డ్తాయ, తద్ా్వరా ప్రయోజనైా్లు అనుకూ్లపర్చబ్డ్తాయ. ర్వాణా ర్ంగాన్నో 
డీకార్్బనై�ైజ్ చేయడాన్కి ఎంపిక్లను ర్్వప్్ర ంద్ించేట్పుపుడ్ు EV విధానైా్లు వీట్న్నోంట్ినీ పరిగణన్లలోకి 
తీసుకోవాలి.

• సామాజికంగా క్లుపుకొన్ ఉండే EV విధానైా్లు, ఎకుకూవగా కావాలిస్నవి అయనైా, తర్చుగా సంకి్లషటామెైన 
ట్ే్రడ్-ఆఫ్ ్లను కలిగి ఉంట్్టయ. ఈ ప్రకిరేయ్లలో నషటాప్ో యనవార్్ప మరియు ్లాభపడినవార్్ప ఉంట్్టర్్ప. 
నషటాప్ో యనవార్్ప మరియు ్లాభపడిన వారిన్ గురి్తంచి సరెైన అంచనైా వేయడ్ం మరియు అవసర్మెైన 
ప్ా్లసీ సాథి య కోర్్పస్ ద్ిద్ు్ద బ్్టట్్ట్ల  చేయడ్ం సముచితం. చా్లా ప్ా్లసీ్ల్లలో ఇద్ి సపుషటాంగా ్లేద్ు.

• ద్ేశ్ం్లలో పబి్ల క్ వరెస్స్ పెైవైేట్ ర్వాణా వ్యవసథి్లపెై చర్చ్కు మరింత విధానపర్మెైన శ్రేద్్ధ  అవసర్ం. ప్రభుత్వ 
ర్వాణా ర్ంగం కంట్ే పెైవైేట్ ర్వాణా ర్ంగాన్నో ప్ో ్ర తస్హించడాన్కి విధాన ప్ో ్ర తాస్హకా్లు ఎకుకూవగా మొగుగా  
చ్కపుత్తనైానోయన్ విశ్ర్లషణ నుండి బ్యట్పడింద్ి. ప్రజా ర్హద్ారి ర్వాణా ర్ంగం ఎకుకూవగా పట్టాణ 
కేంద్్ార ్ల్లలో మధ్్యతర్గతి ఆద్ాయ వరాగా ్లకు తకుకూవ సేవ్లంద్ిసు్త ననోంద్ున, ప్రజా ర్వాణా కోసం న్రామిణాతమిక 
విధానైా్లను ర్్వప్్ర ంద్ించాలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి.

• ముఖ్్యంగా, గారే మీణ ప్్ార ంతా్లపెై EV పరివర్్తన ప్రభ్టవం అసపుషటాంగా ఉంద్న్ మరియు తకుకూవ విధానపర్మెైన 
శ్రేద్్ధను ప్్ర ంద్ింద్న్ ప్్ార జెక్టా నుండి ఉద్్భవించింద్ి. ప్ా్లసీ్లు తమ EV సీ్వకర్ణ ప్రణాళిక్లలో గరాే మీణ ప్్ార ంతా్ల 
ప్రభ్టవవంతమెైన ఏకీకర్ణ కోసం ప్రణాళిక్లను జోడించాలి.

• ఖ్ర్్పచ్, న్రి్దషటాంగా, ముంద్సు్త  ఖ్ర్్పచ్్లు EV తీసుకోవడాన్కి ప్రధాన అవరోధ్ంగా గురి్తంచబ్డాడు య. ఏద్ి 
ఏమెైనపపుట్ికీ, ఇపపుట్ి వర్కు ఉననో విధానం ధ్న సంబ్ంధితం కానీ అంశా్ల కంట్ే, ఖ్ర్్పచ్ తగిగాంపు కోసం 
ద్్రవ్య ప్రయోజనైా్లపెై అసమానంగా ద్ృషిటా  సారిసో్త ంద్ి. EV్లకు ప్్ార ధాన్యతా ప్ారికూంగ్ సౌకరా్య్లు, ప్రతే్యక 
ర్హద్ారి ్లేన్ ్లు వంట్ి ఆరిథికేతర్ ప్రయోజనైా్లు అంద్ించబ్డిన ఇతర్ ద్ేశా్ల మాద్ిరిగా కాకుండా చా్లా 
డిమాండ్ వ�ైపు ప్ో ్ర తాస్హకా్లు ఆరిథిక స్వభ్టవం కలిగి ఉంట్్టయ. EV సీ్వకర్ణను నడ్పడ్ం్లలో ఈ ధ్న 
సంబ్ంధితం కానీ ప్రయోజనైా్లను ఏకీకృతం చేయడాన్కి విధానైా్లు అవసర్ం.

• అయనపపుట్ికీ, హో మ్ ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్ల కోసం ప్ో ్ర తాస్హకా్లు న్రే్దశించబ్డినపపుట్ికీ, ప్ో ్ర తాస్హకా్ల ఏకర్జతి 
విధానం మరియు ద్్రవే్యతర్ చర్్య్లపెై తకుకూవ ద్ృషిటా  కేంద్ీ్రకరించడ్ం ద్ాన్ పెర్్పగుద్్లకు ప్రధాన న్రోధ్కా్లు. 
హో మ్ ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్లకు తగిన ఆరిథిక మరియు ఆరిథికేతర్ ప్ో ్ర తాస్హకా్లను ప్ా్లసీ్లు ర్్వప్్ర ంద్ించాలి. 
అట్్టవంట్ి ప్ో ్ర తాస్హకా్లను ర్్వప్్ర ంద్ించేట్పుపుడ్ు అవసర్మెైన నగర్ న్రి్దషటా  పరిగణన్లను పరిగణన్లలోకి 
తీసుకోవాలి.

• విశ్్వసనీయ తకుకూవగా ఉండ్ట్మనైే సమస్య్లు EV్ల విన్యోగాన్కి ప్రధాన సవా్లుగా మార్్పత్తనైానోయ. 
ప్రతే్యకించి, బ్్ట్యట్ర్జ మారిపుడి అమరిక అనైేద్ి విశ్్వసనీయ ్లలోట్్ట సమస్య్లు తీవ్రంగా ఉననో ప్్ార ంతం. 
బ్్ట్యట్ర్జ్లకు ప్రమాణా్లు ్లేకప్ో వడ్ంతో, బ్్ట్యట్ర్జ మారిపుడి పథకం కొంత అడ్డుంకిన్ ఎద్ురోకూవచుచ్. EV 
బ్్ట్యట్ర్జ్ల కోసం న్యంత్రణ ప్రమాణా్లను అభివృద్ి్ధ  చేసి అమ్లు చేయాలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి.

• EV ఛారిజీంగ్ సేటాషన్ ్లు తమ శ్కి్తన్ గిరేడ్ నుండి తీసుకుంట్్టంట్ే, అద్ి విద్ు్యత్ పంపిణీ విన్యోగా్ల ఆరిథిక 
ఆరోగా్యన్నో మరింత ద్ిగజార్చ్వచుచ్. ద్ీన్కి విద్ు్యత్ ర్ంగం మరియు ర్వాణా ర్ంగం రెండింట్ినీ కలిపి 
విధానపర్మెైన చర్్య్లు తీసుకోవ్లసి ఉంట్్టంద్ి. ఈ ద్ిశ్్లలో విధానైాన్నో ముంద్ుకు పంప్ాలి మరియు 
వేగవంతం చేయాలి.

• గవరెనోన్స్ పర్ంగా, కేంద్్ర, రాషటా రి మరియు నగర్ సాథి య ప్రభుతా్వ్ల మధ్్య సమన్వయం బ్్లలోపేతం కావాలి. 
తర్చుగా నగర్ ప్రభుతా్వ్లు తమ స్వంత న్రి్దషటా  ప్ా్లనైా వ్యవసథి్లను కలిగి ఉనైానోయన్ అధ్్యయనం 
నుండి బ్యట్పడింద్ి, ఇద్ి రాషటా రి మరియు కేంద్్ర సాథి య్లలో ఉననో ప్ా్లనైా వ్యవసథి్ల నుండి చా్లా భిననోంగా 
ఉంట్్టంద్ి. అంద్ువ్ల్ల , ఈ విధాన ్లక్ష్్య్లను సమ్లేఖ్నం చేయడాన్కి తగిన విధాన చర్్య్లు అవసర్ం.

• ద్ిగుమతి బి్లు్ల ్లలో తగిగాంపు పర్ంగా ద్ేశ్ం ్లాభపడ్ుత్తంద్ి, తద్ా్వరా మెర్్పగెైన ఇంధ్న భద్్రత పర్ంగా 
తనను తాను శ్కి్తవంతం చేసుకుంట్్టంద్ి, అద్ే సమయం్లలో, EV ఉతపుత్త్త ్లు, పరికరా్లు మరియు బ్్ట్యట్ర్జ్ల 
కోసం ద్ేశ్య సాంకేతికత్లు మరియు తయార్జ యూన్ట్్లను అభివృద్ి్ధ  చేయకప్ో తే, అద్ి ప్రతికూ్ల స్కథి ్ల- 
అట్్టవంట్ి ఉతపుత్త్త ్లు, పరికరా్లు మరియు ముడి పద్ారాథి ్ల ద్ిగుమతి పర్ంగా ఆరిథిక ప్రభ్టవా్లు. ఉతపుతి్త  
లింక్డు ఇనై�స్ంట్ివ్స్ (PLI) వంట్ి విధాన పథకా్లు అట్్టవంట్ి స్వద్ేశ్ సాంకేతికత్లను ప్ో ్ర తస్హించడాన్కి 
ర్్వప్్ర ంద్ించబ్డినపపుట్ికీ, PLI పథకాన్నో వేగవంతం చేయాలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి మరియు అవసర్మెైన 
వనర్్ప్ల ద్ేశ్య అభివృద్ి్ధకి మరింత విధానపర్మెైన పుష్ ఇవా్వలిస్న అవసర్ం ఉంద్ి.
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• చముర్్ప ర్ంగం మరియు సంప్రద్ాయ వాహన ఉతపుతి్త  పరిశ్రేమ్లలో ఉద్్య్యగ నష్ాటా ్ల కార్ణంగా ఉద్్య్యగా్లపెై 
ప్రభ్టవా్లు చా్లా క్లవర్పెడ్ుత్తనైానోయన్ గురి్తంచినపపుట్ికీ, న్రామిణాతమిక విధానైాన్నో చొపిపుంచట్ం అయతే 
బ్్ట్యట్ర్జ ర్జసెైకి్లంగ్, ట్ెలిమాట్ిక్స్ మరియు కొత్త  వాహనైా్లు ఉద్్య్యగ సమస్య్లను పరిషకూరించగ్లవు మరియు 
కొత్త  వాట్ికి కొత్త  అవకాశా్లను, ద్ీర్ఘాకా్లం్లలో ఉద్్య్యగా్లు సృషిటాంచగ్లవు.

• చివరిగా, EV్లకు సబిస్డీ్లు పంపిణీ చేయడ్ం మరియు వివిధ్ పనునో్లు మరియు సెస్ ్ల్లలో తగిగాంపు 
కార్ణంగా ప్రభుత్వ ఖ్జానైాకు సంభవించే ఆద్ాయ నష్ాటా న్నో భర్జ్త చేయడాన్కి ప్రతా్యమానోయ విధానైా్లు 
అవసర్ం. కనీసం స్వ్లపుకా్లం్లలోనై�ైనైా నష్ాటా న్నో భర్జ్త చేసేంద్ుకు ప్రభుత్వం చముర్్ప మరియు వాయువు్లపెై 
అద్నపు పనునో్లు విధించాలి.
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అన్ని మార్్పపులు: భార్తదేశ ర్వాణా ర్ంగాన్ని తగిన విధంగా డీకార్్బనై�ైజింగ్ చేయటం

అకాడమీ గురించి
బి్రట్ీష్ అకాడ్మీ అనైేద్ి స్వతంత్ర, స్వయం-ప్ా్లన సంసథి , ద్ాద్ాపు 1,000 మంద్ి యుకె సభు్య్లు మరియు 
300 మంద్ి విద్ేశ్ సభు్య్లుఎనునోకోబ్డాడు ర్్ప. పి్రవీ కౌన్స్ల్ ఆమోద్ించిన ద్ాన్ ్లక్ష్్య్లు, అధికారా్లు మరియు 
ప్ా్లన యొకకూ ఫే్రమ్ వర్కూ, చార్టార్ మరియు ద్ాన్ సహాయక ఉప-చట్్టటా ్ల్లలో పేరొకూనబ్డింద్ి. బిజినై�స్, ఎనర్జజీ ఎండ్ 
ఇండ్సిటా రియల్ సాటా రి ట్ెజీ విభ్టగం నుండి గరాే ంట్ ద్ా్వరా కేట్్టయంచబ్డిన సెైన్స్ అండ్ ర్జసెర్చ్ బ్డెజీట్ నుండి అకాడ్మీ 
పబి్ల క్ ఫండింగ్ ప్్ర ంద్ుత్తంద్ి. ఇద్ి పెైవైేట్ మూ్లా్ల నుండి కూడా మద్్దత్తను ప్్ర ంద్ుత్తంద్ి మరియు ద్ాన్ 
స్వంత న్ధ్ు్లను సంకూర్్పచ్కుంట్్టంద్ి. ఇకకూడ్ వ్యకీ్తకరించబ్డిన అభిప్్ార యా్లు మరియు ముగింపు్లు వ్యకి్తగత 
సభు్య్లచే తపపున్సరిగా ఆమోద్ించబ్డా్లన్ ్లేద్ు కానీ బ్హిర్ంగ చర్చ్కు ద్్యహద్పడేవిగా ప్రశ్ంసించబ్డాడు య.



బి్రట్ిష్ అకాడ్మీ అనైేద్ి మానవీయ శాసా్త రి ్లు మరియు సామాజిక 
శాసా్త రి ్ల కోసం యుకె జాతీయ అకాడ్మీ. ప్రపంచాన్నో అర్థిం 
చేసుకోవడాన్కి మరియు ఉజ్వ్ల భవిష్యత్త్త ను ర్్వప్్ర ంద్ించడాన్కి 
మేము ఈ విభ్టగా్లను సమీకరించాము.

కృతి్రమ మేధ్సుస్ నుండి వాతావర్ణ మార్్పపు్ల వర్కు, 
అభివృద్ి్ధన్ న్రిమించడ్ం నుండి శ్రరేయసుస్ను మెర్్పగుపర్చడ్ం 
వర్కూ - నైేట్ి సంకి్లషటా  సవాళ్లను ప్రజ్లు, సంసకూృత్త్లు, మరియు 
సమాజా్లపెై మనం ్లలోత్తగా అంతర్్దృషిటా  సారించట్ం ద్ా్వరా మాత్రమే 
పరిషకూరించవచుచ్.

మేము యుకె అంతట్్ట పరిశోధ్కు్లు, మరియు ప్్ార జెక్టా ్ల్లలో పెట్్టటా బ్డి 
పెడ్తాము మరియు విద్ేశా్ల్లలో, ప్రజ్లను సరికొత్త  ఆ్లలోచనతో 
ఇంకా చర్చ్్లతో న్మగనోం చేసా్త ము, ప్రతి ఒకకూరి ప్రయోజనం కోసం 
విధానైాన్నో ప్రభ్టవితం చేయడాన్కి పండిత్త్లు, ప్రభుత్వం, వా్యప్ార్ంర్ 
మరియు ప్ౌర్ సమాజాన్నో ఒకచోట్ికి చేర్్పసా్త ము.

బి్రట్ిష్ అకాడ్మీ 
10–11 హౌస్ ట్ెరేరేస్ 
్లండ్న్ SW1Y 5AH
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