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ஆசிரியர்்களைப் பற்்றி
பேராசிரியர் சுபேஸ் ேட்டாச்சார்யா சர்பர ேல்கலலக்கழகத்தில் சுற்்றுச்சூழல் 
மற்்றும் நிலலத்தன்லமக்கான லமயத்தில் பேராசிரியராக உள்ளார். திரு 
படனியல் ககர் டி மான்ட்ஃபோர்ட் ேல்கலலக்கழகத்தில் உள்ள ஆற்்ற்ல் மற்்றும் 
நிலலயான பமம்ோட்டு நிறுவனத்தில் ஒரு இலை ஆராய்ச்சியாளர் ஆவார். 
திருமதி நுபுர் அஹுஜா TERI ஸ்கூல் ஆஃே் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டடீஸில் ககாள்லக 
மற்்றும் பமலாை்லம ஆய்வுகள் துலற்யில் இலை ஆராய்ச்சியாளராக 
உள்ளார். திருமதி பநஹால் ககௌதம் TERI ஸ்கூல் ஆஃே் அட்வான்ஸ்டு 
ஸ்டடீஸில் ககாள்லக மற்்றும் பமலாை்லமக் ஆய்வுகள் துலற்யில் இலை 
ஆராய்ச்சியாளராக உள்ளார். திரு நமன் அகர்வால் TERI ஸ்கூல் ஆஃே் 
அட்வான்ஸ்டு ஸ்டடீஸில் ககாள்லக மற்்றும் பமலாை்லம ஆய்வுகள் துலற்யில் 
இலை ஆராய்ச்சியாளராக உள்ளார். திரு பஜான் ரவுலட் டி மான்ட்ஃபோர்ட் 
ேல்கலலக்கழகத்தில் உள்ள ஆற்்ற்ல் மற்்றும் நிலலயான பமம்ோட்டு 
நிறுவனத்தில் ஒரு இலை ஆராய்ச்சியாளர் ஆவார். டாக்டர் சுகன்யா தாஸ் TERI 
ஸ்கூல் ஆஃே் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டடீஸில் ோலிசி மற்்றும் பமபனஜ்கமன்ட் ஸ்டடீஸ் 
துலற்யின் இலைே் பேராசிரியராகவும் துலற்த் தலலவராகவும் உள்ளார். 
டாக்டர் பகாோல் பக சாரங்கி TERI ஸ்கூல் ஆஃே் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டடீஸில் 
ககாள்லக மற்்றும் பமலாை்லம ஆய்வுகள் துலற்யில் உதவிே் பேராசிரியராக 
உள்ளார். டாக்டர் ஆை்ட்ரூ மிட்கசல் டி மான்ட்ஃபோர்ட் ேல்கலலக்கழகத்தில் 
ஆற்்ற்ல் மற்்றும் நிலலயான வளர்ச்சி நிறுவனத்தில் மூத்த விரிவுலரயாளராக 
உள்ளார்.

ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில் ்கார்பன் நீக்்கத்திலான 
நியாயமான நிளலமாற்்றங்்களைப் பற்்றி
ஐக்கிய இராச்சிய அற்ிவியல் மற்்றும் கை்டுேிடிே்பு வலலயலமே்ேின் 
குழுக்களுடன் இலைந்து கசயல்ேடும் இந்தத் திட்டம், எதிர்காலே் 
கோருளாதாரங்களுக்கும் சமூகங்களுக்கும் உதவுவதில் காலநிலல மாற்்ற்ம், 
ேல்லுயிர்ே் கேருக்கம் ஆகியன எவ்வாறு மாற்்ற்ங்கலளச் சமாளிக்கின்ற்ன 
என்ேலத ஆராய்கிற்து. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் காலநிலல மாற்்ற்ம் மற்்றும் 
ேல்லுயிர்ே் கேருக்கமும் இழே்புகலளச் சமாளிக்கவும், கோருளாதாரங்கலளயும் 
சமூகங்கலளயும் கார்ேன் நீக்கம் கசய்வதற்்கான வாய்ே்புகலள அலடயாளம் 
காைவும், சமூகங்கள், கதாழிலாளர்கள், வைிகங்கள், ககாள்லக 
வகுே்ோளர்கள் மற்்றும் ேரந்த கோதுமக்களுக்கான விருே்ேங்கள் மற்்றும் 
ோலதகலள ேரிந்துலரக்கவும், ஆசிய-ேசிேிக் ேகுதியில் பதலவே்ேடும் 
நடவடிக்லககலள ஆராயும் ஏழு ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு அகாடமி நிதி 
வழங்கியது. இந்தத் திட்டத்திற்்கு ஐக்கிய இராச்சியத்தின் வைிகம், ஆற்்ற்ல் 
மற்்றும் கதாழில்துலற் மூபலாோயம் துலற் நிதியளித்தது.
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நிறைவேற்றுச் சுருக்்கம்
முக்்கிய ்கண்டுபிடிப்பு்கள்

• வரையறுக்கப்பட்ட கவனத்்துடன் போபோக்குவைத்்துத்் துரையில் 
மோை்ைங்கள்: இன்று வலர கல்வி இலக்கியம் மற்்றும் ககாள்லக இரை்டிலும், 
கதாழில்நுட்ேத் தீர்வுகள் ககாள்லக மற்்றும் ஆராய்ச்சி முன்னுரிலமலயே் 
கேற்்றுள்ளன, ஆனால் போக்குவரத்து மாற்்ற்ங்களால் ேயைிகள் எவ்வாறு 
ோதிக்கே்ேடுவார்கள் என்ேதிலும், பமலும் இந்த மாற்்ற்ங்கள் சமமானதாகவும், 
உள்ளடக்கியதாகவும், நியாயமானதாகவும் இருக்குமா என்ேதில் குலற்ந்த 
கவனம் கசலுத்தே்ேடுகிற்து. இதன் கீழ் ேல காரைிகள் கவனிக்கே்ேட 
பவை்டும்: மாற்்ற்ங்கள் அலனத்துே் ேயைிகளுக்கும் மலிவான 
இடே்கேயர்ச்சித் தீர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்ேலத உறுதிே்ேடுத்துவது 
ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், அதிக கார்ேன் இயக்கச் பசலவகளால் ஏற்்ேடும் 
பவலல இழே்புகள் குலற்ந்த கார்ேன் இயக்கத்திலான பவலல உருவாக்கம் 
மூலம் ஈடு கசய்யே்ேடுவலத உறுதி கசய்கிற்து. பதலவே் ேக்க ஆதரவும் 
கீழ் மட்டச் பசலவகளும் குற்ிே்ோக மின்சார வாகனங்களும் மின்பனற்்ற்ல் 
உட்கட்டலமே்பும் கதாடர்ோன ேயனர்களின் கவலலகளுக்கு மாற்ாக 
ககாள்லக வகுே்போர் எங்கள் முக்கிய தகவலற்ிந்த பநர்காைல்களில் இருந்து 
போக்குவரத்து மாற்்ற்ங்கலளக் கருத்தில் ககாள்ளும் போது விநிபயாகே் 
ேக்கத்தில் கவனம் கசலுத்துகிற்ார்கள். இந்தே் ேதற்்ற்ங்கள் ககாள்லகயில் 
தீர்க்கே்ேட பவை்டும்.

• மோை்ைத்்த்ிலிருந்்து குைிப்பிடத்்த்க்க சமூக-பொபோருளோத்ோை 
த்ோக்கங்களுக்கோன சோத்்த்ியம்: இந்த ஆராய்ச்சி இந்தியே் போக்குவரத்துத் 
துலற்யில் மின்சார இயக்கத்துக்கு, குற்ிே்ோக மின்சாரச் சாலலே் 
போக்குவரத்திற்்கு மாறுவதன் சாத்தியமான வலிகலளயும் ஆதாயங்கலளயும் 
ஆய்வு கசய்துள்ளது. குலற்ந்த கேற்்பற்ாலியத் தயாரிே்பு நுகர்வுடனும் 
ICE வாகனங்களுடனும் ஒே்ேிடும் போது மின்சார வாகனங்களுக்கான 
ேராமரிே்புச் சுலம குலற்வதால் மின்சார வாகன மாற்்ற்ம் முன்பனறும் 
போது   கீழ் மட்ட எை்கைய்த் துலற், கீழ் மட்ட இயக்கச் பசலவத் துலற் 
ஆகிய இரை்டிலும் பவலல இழே்புகள் ஏற்்ேட வாய்ே்புள்ளது. இது 
எரிகோருளுக்கான வரிவிதிே்ேிலிருந்து அரசாங்க வருவாலய ோதிே்ேதுடன் 
அதிகரிக்கும் மின்சார மானியச் கசலவினத்தால் அரசாங்கத்தின் 
ேைே்லேயில் அதிக சுலமலய ஏற்்ேடுத்துவதற்்கான சாத்தியக்கூறுகலளயும் 
ககாை்டுள்ளது.

• கிலடக்கே் கேறும் மோை்ைத்்துக்கோன மோை்றீடுகள்: இந்த ஆராய்ச்சியில் 
முன் லவக்கே்ேடும் நிகழ்வுகளிலிருந்து, தற்்போலதய ககாள்லகே் போக்கு 
குலற்ந்த கார்ேன் போக்குவரத்து மாற்்ற்த்தில் நீதிலயயும் சமத்துவத்லதயும் 
முன்னிறுத்தவில்லல என்ேது கதளிவாவதுடன் இது சமூகத்தின் ேின் தங்கிய 
துலற்களுக்கு குற்ிே்ேிடத்தக்க எதிர்மலற்யான தாக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும். 
இதில் இறுதிே் ேயனாளிகளுடன் இலைந்து ககாள்லகயின் ேங்பகற்்பு-
வளர்ச்சி, போக்குவரத்தும் எரிசக்தித் துலற்களும், போக்குவரத்துத் துலற்கள் 
என்ேவற்்றுக்கிலடபய அதிக ஒருங்கிலைே்லே உருவாக்குதல், ேயனாளிகள் 
குலற்ந்த கார்ேன் இயக்கத் தீர்வுகளுடன் சமூக-கோருளாதார அடுக்குகளில் 
சமமாக இலக்கு லவக்கே்ேடுவலத உறுதி கசய்தல் ஆகிய போக்குவரத்து 
மாற்்ற்த்தில் முன்னைி நீதிக்கான ககாள்லக மாற்்ற்ங்கள் உள்ளன.



மாற்்றம் யாவும்: இந்்ததியாவின் போ�ாக்குவரத்துத் துற்றறயச் சமமாகக் கார்�ன் நீக்கம் சசய்்தல்

4

இந்தியாவில் போபாக்குவரத்துத் துள்றயும் அதன் வைர்்சசிப் 
போபாக்கு்களும்

எந்தகவாரு நாட்டினதும் போக்குவரத்துத் துலற்க்கும் சமூக-கோருளாதார 
பமம்ோட்டுக்குமிலடபய மிகவும் வலுவான கதாடர்பு இருே்ேதால், 
போக்குவரத்துத் துலற்யின் முக்கியத்துவத்லத குலற்த்து மதிே்ேிட முடியாது. 
இந்தியாவின் முக்கிய போக்குவரத்து வடிவமான சாலலே் போக்குவரத்து 80% 
ேயைிகளின் போக்குவரத்துக்கும் ோதிக்கு பமற்்ேட்ட சரக்குே் போக்குவரத்துக்கும் 
கோறுே்ோகும்.1 SDG-களுக்கு கேரிய அளவில் போக்குவரத்துத் துலற்யின் 
முக்கியத்துவத்லத முன்னிலலே்ேடுத்துவது முக்கியம். SDG-கலள அலடந்து 
ககாள்வது போக்குவரத்து துலற்யின் ேங்கு, போக்குவரத்துத் துzலற்யின் 
நிலலயான வளர்ச்சி, பமம்ோடு என்ேவற்்றுக்கு பமலும் முக்கியத்துவத்லத 
அளிக்கிற்து.

இந்தியாவில் நகர்ே்புற் இடே்கேயர்ச்சித் துலற்யின் முக்கிய சவால்களில் 
ஒன்று வாகனங்களின் எை்ைிக்லகயில் அசாதாரைமான உயர்வு ஆகும். 
உை்லமயில், வாகனங்களின் வளர்ச்சி நாட்டின் மக்கள் கதாலக வளர்ச்சிலய 
விஞ்சி விட்டது. மிக முக்கியமாக, இந்தியாவில் கோதுே் போக்குவரத்துத் 
துலற்யின் ேங்கு குலற்ந்து வருகிற்து. கோதுே் போக்குவரத்தின் ேங்கு 
2000-01 இல் 75% ஆக இருந்து 2030-31 இல் 44.7% ஆகக் குலற்யும் என்று 
கைிக்கே்ேட்டுள்ளது.2 தற்்போலதய போக்குவரத்து ஆற்்ற்ல் நுகர்வு முலற்கள் 
நாட்டிற்்கு குற்ிே்ேிடத்தக்க சமூக-கோருளாதார, சூழல் தாக்கங்கலளக் 
ககாை்டுள்ளன. போக்குவரத்துத் துலற் நாட்டில் கச்சா எை்கைய்லய 
அதிகமாகே் ேயன்ேடுத்துகிற்து, கிட்டத்தட்ட அது முழுவதும் இற்க்குமதி 
கசய்யே்ேடுகின்ற்து. 2070 ஆம் ஆை்டிற்்குள் நிகர பூச்சியத்லத அலடவதற்்கும் 
2030 ஆம் ஆை்டிற்்குள் 50% புதுே்ேிக்கத்தக்க ஆற்்ற்லல ஆற்்ற்ல் கலலவயில் 
அலடவதற்்கான உறுதிகமாழிலய எட்டுவதற்்குமான சமீேத்திய அரசாங்கத் 
பதலவே்ோடுகலள ோர்க்கும் போது, நாம் சூழலுக்கு உகந்ததும் நாட்டின் 
எரிசக்திே் ோதுகாே்ேின் வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தல்கலள நிவர்த்தி 
கசய்வதுமான புதிய போக்குவரத்து அலமே்புக்கு மாற்்றுவதற்்கான கூடுதலான 
அழுத்தத்லதக் காை்கிபற்ாம். இலவ அலனத்லதயும் கருத்திற்் ககாை்டு, 
போக்குவரத்துத் துலற்யில் ேயன்ேடுத்தே்ேடும் தற்்போலதய ஆற்்ற்ல் வலகயும் 
அளவும் இனி நிலலயானவாயாக இருக்கே் போவதில்லல என்ேதும், நாடு 
நிர்ையித்த கேரிய காலநிலல, கோருளாதார இலக்குகலள அலடய மாற்்று 
நடவடிக்லககள் பதலவ என்ேதும் கவளிே்ேலடயாகின்ற்ன.

நிலலயான போக்குவரத்துத் துலற்க்கான ககாள்லக அளவிலான 
முன்முயற்்சிகள் ேல்பவறு அணுகுமுலற்கலளக் ககாை்டிருக்கின்ற்ன. 
இந்த அணுகுமுலற்கலள கேரும்ோலும் நான்கு கவவ்பவறு வலககளாக 
வலகே்ேடுத்தலாம்

1. உயிரி எரிகோருள், சுருக்கே்ேட்ட இயற்்லக எரிவாயு (CNG) திரவமாக்கே்ேட்ட 
இயற்்லக எரிவாயு (LNG), லஹட்ரஜன் போன்ற் மாற்்று எரிகோருட்கலளே் 
ேயன்ேடுத்துதல்.

2. மாதிரி மாற்்ற்த்தின் ேயன்ோட்டிற்்கு மாறுதல், உதாரைமாக கோதுே் 
போக்குவரத்து அலமே்புகளுக்கு மாறுதல்.

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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3. பமம்ேடுத்தே்ேட்ட ோரத நிலல உமிழ்வுத் தரநிலலகள் (BSES), போன்ற் உயர் 
எரிகோருள் சிக்கன தரங்கலள கசயற்்ேடுத்துதல்.

4. இறுதிே் ேயனர் சந்லதக்கு மின்சார வாகன (மின்சார வாகனங்கள்) 
ஊடுருவலல அதிகரித்தல்.

பமபல உள்ள கதரிவுகளில் மின்சார வாகனங்கள் (மின்சார வாகனங்கள்) அதிக 
ககாள்லக முன்னுரிலமலயே் கேற்்ற்துடன் அலவ நிகழ்ச்சி நிரலில் உயர்வாக 
லவக்கே்ேட்டுள்ளன. உை்லமயில் போக்குவரத்துத் துலற்யின் நிலலே்புச் 
சவால்கலள எதிர்ககாள்வதற்்கான கதாழினுட்ேத் தீர்வாக மின்சார வாகனங்கள் 
உலகளவில் உருவாகியுள்ளன. இந்தியச் சூழலில் EVகளின் ேயன்ோடு 
நாட்டின் ேசுலம வளர்ச்சி மூபலாோயத்தின் ஒரு ேகுதியாகவும் இருக்கலாம். 
சமீே ஆை்டுகளில் நாட்டில் மின்சார வாகனங்கலள ஊக்குவிே்ேதற்்காக 
ேலவிதமான ககாள்லககளும் திட்டங்களும் அற்ிவிக்கே்ேட்டுள்ளன. அவற்்ற்ில் 
மிக முக்கியமானது 2015 இல் அற்ிவிக்கே்ேட்ட மின்சார வாகனங்களின் 
விலரவான லகக்ககாள்ளலும் உற்்ேத்தியும் திட்டம் (FAME) ஆகும். FAME 
II இன் அற்ிவிே்ேினதும் மாநிலத்துக்குக் குற்ிே்ோன மின்சார வாகனக் 
ககாள்லககளினதும் மூலம் இந்தத் திட்டம் பமலும் உந்துதலலே் கேறுகிற்து. 
இந்தியாவில் 20க்கும் பமற்்ேட்ட மாநிலங்கள் தங்கள் மாநில குற்ிே்ேிட்ட 
மின்சார வாகனக் ககாள்லககலள அற்ிவித்துள்ளன. நாட்டில் மின்சார 
வாகன ஊடுருவலல விலரவுேடுத்த ேல்பவறு நிதி, நிதி அல்லாத சலுலககள் 
வழங்கே்ேட்டுள்ளன. மின்சார வாகனங்களுக்கான ககாள்லக அளவிலான 
ஒற்்றுலமலயக் காட்டும் Global EV 30 @ 30 (https://www.cleanenergyministerial.
org/campaign-clean-energy-ministerial/ev3030-campaign) ேிரச்சாரத்தின் ஒரு 
ேகுதியாக இந்தியாவும் உள்ளது.

FAME-II, EV 30 @ 30 ேிரச்சாரத்திற்்குக் கூடுதலாக, இந்திய அரசாங்கம் NITI 
ஆபயாக் உடன் இலைந்து E-AMRIT இலைய வலலவாசலல (https://www.e-
amrit.niti.gov.in/home) அற்ிமுகே்ேடுத்தியுள்ளது. மின்சார வாகனங்கலளே் 
ேயன்ேடுத்துவதன் நன்லமகள், மின்சார வாகனங்கலள மின்பனற்்றும் 
உட்கட்டலமே்பு பமம்ோடு, வீடுகளுக்கு மின்சாரத்லதே் ேயன்ேடுத்திச் 
சலமே்ேதால் ஏற்்ேடும் நன்லமகள் என்ேவற்்லற்ே் ேற்்ற்ிய விழிே்புைர்லவே் 
ேரே்புவதற்்காக ஆற்்ற்ல் கசயற்்ற்ிற்ன் ேைியகம் (BEE) சமீேத்தில் “Go 
Electric” ேிரச்சாரத்லதத் கதாடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள 20 கலங்கலர 
விளக்கத் திற்ன் நகர்களில் 12 திற்ன் நகர்த் திட்டங்களில் இ-வாகனங்களும் 
இடம் கேற்்றுள்ளன. பதசிய தலலநகரே் ேிரபதசத்துக்கு (என்சிடி), குற்ிே்ோக 
தில்லிக்கு முதல்வர் அரவிந்த் ககஜ்ரிவால் 2021 ேிே்ரவரியில் “தில்லி மாற்்ற்ம்” 
ேிரச்சாரத்லதத் கதாடங்கினார். ‘தில்லி மாட்டற்ம்’ ேிரச்சாரம், அடுத்த 3 
ஆை்டுகளில் மின்சார வாகனத்துக்கு மாறுவதற்்கு அல்லது மின்பனற்்றும் 
இடத்லத நிறுவுவதற்்கு குடியிருே்ோளர்கலளயும் நிறுவனங்கலளயும் 
உறுதிகமாழி எடுக்க ஊக்குவிக்கிற்து. இந்த எல்லாக் ககாள்லக 
முன்முயற்்சிகளும் நடவடிக்லககளும் நாட்டில் EV லகக்ககாள்ளலலத் 
துரிதே்ேடுத்தியது. EV கதாடர்ோன புள்ளிவிவரங்கள், டிசம்ேர் 2021க்குள், 
இந்தியாவில் 0.9 மில்லியன் EVகள் உள்ளது என்றும் 1800 மின்பனற்்ற் 
நிலலயங்கள் உள்ளது என்றும் சுமார் 450 EV உற்்ேத்தியாளர்கள் இருந்ததாகவும் 
கதரிவிக்கிற்து. அது முதன்முலற்யாக, 2021-22 நிதியாை்டின் இறுதிக்குள் 
நாட்டின் கமாத்த வாகன விற்்ேலனயின் கலலவயில் EV விற்்ேலனயின் 
சதவீதம் 1% ஐத் தாை்டும்.
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இந்தியாவின் போபாக்குவரத்துத் துள்றளய ்கார்பன் 
நீக்குவதற்்கான பாளதயா்க மின்சார வா்கனங்்கள்

மின் வாகனங்கலள ஊக்குவிே்ேதற்்கான உந்துதல் நன்கு திட்டமிடே்ேட்டு, 
போக்குவரத்துத் துலற்லய பமலும் நிலலயானதாக மாற்்றும் என்று 
எதிர்ோர்க்கே்ேடுகிற்து என்ற்ாலும், இதுவலர ேின்ேற்்ற்ே்ேட்ட கசயன்முலற் 
கேரும்ோலும் கதாழினுட்ேமும் உட்கட்டலமே்பும் சார்ந்ததாகபவ உள்ளது. 
ககாள்லகத் துலற்களில் ேின்ேற்்ற்ே்ேடும் அணுகுமுலற் கேரும்ோலும் 
விலளவு சார்ந்ததாகும். கதாழினுட்ேம், உட்கட்டலமே்பு ஆகியவற்்ற்ின் 
பமம்ோட்டுச் சூழலில், இன்னும் ேல சமூக-கோருளாதார சவால்கள் 
உள்ளன, அலவ போதுமான ககாள்லகக் கவனத்லதயும் ககாள்லக 
முன்னுரிலமலயயும் கேற்வில்லல. மின்சார வாகனத் கதாழினுட்ேங்களினதும் 
புற் அலமே்புகளினதும் சிக்கல்களின் காரைமாக, ICE வாகனங்களுக்கான 
கதரிவு கமதுவாக மாறுகிற்து.3 ேயைத் தூரத்தின் அடிே்ேலடயில் EV 
வாகனங்களின் நம்ேகத்தன்லம ேயனர்களின் கவலலயாக இருே்ேதால் 
பேட்டரியில் இயங்கும் வாகனங்களின் வரம்லேே் ேற்்ற்ிய பகள்விகள் 
இன்னும் கோதுவான உலரயாடலில் வருகின்ற்ன. நாட்டில் உள்ள மின்பனற்்ற் 
நிலலயங்களின் எை்ைிக்லகயில் கிலடக்கும் இரை்டாம் நிலலத் தரவுகள், 
கேரும்ோலான மின்பனற்்ற் நிலலயங்கள் 5 மாநிலங்களில் (ஆந்திரே் ேிரபதசம், 
கதலுங்கானா, கர்நாடகம், தில்லி, மகாராட்டிரம், மற்்ற்ே் ேகுதிகளில் இருந்து 
சிற்ிய ேிரதிநிதித்துவம்) மட்டுபம உள்ளன என்ேலத கவளிே்ேடுத்துகிற்து.

இந்த மாற்்ற்த்தின் சமூக-கோருளாதார அம்சங்கலளச் சுற்்ற்ியுள்ள சிக்கல்கள், 
எடுத்துக் காட்டாக பவலல வாய்ே்புகள் மிக முக்கியமான கரைங்கள் 
ஆகும். ICE வாகனங்களுடன் ஒே்ேிடும் போது EVகளுக்கு குலற்வான 
ேராமரிே்பு, ேழுதுோர்ே்பு நடவடிக்லககபள பதலவே்ேடுவதால் இது குலற்ந்த 
எை்ைிக்லகயிலான பவலலகலளபய உருவாக்குகிற்து.4 போக்குவரத்து 
துலற்யில் எை்கைய் நுகர்வு குலற்வபத பவலல இழே்புக்கு காரைமாக 
இருக்கலாம். மிக முக்கியமாக, மின்சார வாகனங்களுக்கு மாறுவது போன்ற் 
சமூக-கோருளாதார தாக்கங்கள் குற்ித்த வலரயறுக்கே்ேட்ட தகவல்களும் 
ேகுே்ோய்வுகளும் உள்ளன. மின்சார வாகனங்கள் சம்ேந்தமான நுகர்பவாரின் 
கருத்துக்கள் ேற்்ற்ிய குறுகிய புரிதலும் உள்ளது. TERI (2019) ஆய்வில், நாட்டில் 
போதுமான மின்சார வாகன உட்கட்டலமே்பு இல்லாததால் மக்கள் மின்சார 
வாகனங்கலள இரை்டாம் நிலல வாகனமாகபவ கதாடர்ந்தும் கருதுகின்ற்னர் 
என்ேலத எடுத்துக்காட்டுகிற்து. இபத போல், மின்சார வாகனங்களின் 
சூழல் நன்லமகள் கதாடர்ோன கவலலகள் எழுே்ேே்ேட்டன. CEEW ஆல் 
பமற்்ககாள்ளே்ேட்ட ஆராய்ச்சி மின்சார வாகனங்களின் பநர்மலற்யான 
சூழல் நன்லமகள் இருக்கும் என்று காட்டியுள்ள நிலலயில், இந்த நன்லமகள் 
எதிர்காலத்தில் நாட்டில் ஆற்்ற்ல் கலலவ எவ்வாறு இருக்கே் போகிற்து 
என்ேலதே் கோறுத்தனவாகும். மின்சார வாகனத்துக்கு மாறுவது பநரடி 
சூழலும் சுகாதாரமும் கதாடர்ோன ேலன்களின் அடிே்ேலடயில் உள்ளூர் 
நன்லமகலள வழங்க முடியும், இருே்ேினும் வலலே்ேின்னலின் மூலம் 
வழங்கே்ேடும் ஆற்்ற்ற்் கலலவ புலதேடிவ எரிகோருள் ஆதாரங்கலளத் 
கதாடர்ந்து நம்ேினால், கேரிய நாடு அளவிலான CO2 உமிழ்வுச் சிக்கல்கலளத் 
தீர்ே்ேதில் பதால்வியலடயும். இது சிக்கலின் முலற்யான தன்லமலயயும் 
மின்சார வாகனத்லத ஏற்்றுக்ககாள்வபதாடு மின் உற்்ேத்திலய கார்ேன் 
நீக்கும் அவசியத்லதயும் எடுத்துக்காட்டுகிற்து. எனபவ, மாற்்ற்ம் அலனத்து 
சமூக-கோருளாதார, சூழல் ேிரச்சிலனகலளயும் ஒருங்கிலைத்து மிகவும் 

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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உள்ளடக்குவலதயும் முழுலமயான முலற்யில் கருத்தில் ககாள்வலதயும் 
உறுதி கசய்ய பவை்டிய அவசியம் உள்ளது. இலதத் தவிர, மின்சார வாகனே் 
ேயன்ோட்டின் விலளவுகலள மட்டும் லமயே்ேடுத்துவதற்்குே் ேதிலாக, மின்சார 
வாகனே் ேயன்ோட்டின் கசயன்முலற்களின் விலளவுகலளக் கை்டற்ிந்து 
வலரேடமாக்க பவை்டிய அவசியம் உள்ளது. இதற்்கு ஒரு உதாரைம், 
புதுே்ேிக்கத்தக்க சக்திக்கான மாற்்ற்ம் போதுமான அளவு பவகமாக உள்ளதா, 
மின்சார வாகன மாற்்ற்த்தின் இலக்கு பவை்டிய இலக்குடன் ஒத்திலசவில் 
உள்ளதா என்று பகட்கலாம். இல்லலகயனில், புலதேடிவ எரிகோருட்கலள 
நம்ேியிருக்கும் தற்்போலதய (அத்துடன் புதிய) மின் நிலலயங்கள் எங்பக 
உள்ளன?

அலவ நகர்ே்புற் அல்லது கிராமே்புற் ஏலழகளுக்கு அநீதிலய 
ஏற்்ேடுத்தும் இடங்களில் உள்ளனவா, ேைக்கார நகரங்களுக்கு கவளிபய 
உள்ளூர்மயமாக்கே்ேட்ட மாசுோட்லட அதிகரிக்கின்ற்னவா? நியாயமான 
போக்குவரத்துக் கை்பைாட்டத்திலிருந்து இந்த மாற்்ற்த்லதே் ோர்ே்ேது, சமூக 
உள்ளடக்கத்திலும் 'யாலரயும் கை்டுககாள்ளாமல் விட்டுவிடாதீர்கள்' எனும் 
அணுகுமுலற் அலனத்துக் ககாள்லகத் தாக்கங்களிலும் முன்னைியில் இருக்க 
பவை்டும் என்ேலதக் குற்ிக்கிற்து.

இலக்கு்களையும் அணுகுமுள்றளயயும் வாசியுங்்கள்

இந்த ஆய்வின் முக்கிய பநாக்கம், இந்தியாவில் போக்குவரத்துத் துலற்யின் 
டிகார்ேலனபசஷனுக்கான மாற்்ற்ங்களின் பதலவகள், தாக்கங்கள் மற்்றும் 
தாக்கங்கலள சமூக உள்ளடக்கக் கை்பைாட்டத்தில் ஆராய்ந்து மதிே்பீடு 
கசய்வதாகும். இதன் பநாக்கங்களாக உள்ளலவ

• இந்தியாவில் போக்குவரத்துத் துலற்யின் கார்ேன் நீக்கம் கதாடர்ோக ேல்பவறு 
ேங்குதாரர்களால் (எ.கா., ககாள்லக வகுே்ோளர்கள், ஊழியர்கள், சமூகங்கள், 
வைிகங்கள், பசலவ வழங்குநர்கள், ோவலனயாளர்கள், நலன் கேறுபவார்) 
மாற்்ற்ம் குற்ித்த புரிதல்/கருத்து/எதிர்ோர்ே்பு ஆகியவற்்லற் ஆராய்ந்து 
வலரேடமாக்க பவை்டும்.

• தில்லிலய ஒரு ஒத்திலக ஆய்வாகே் ேயன்ேடுத்தி, சமூக-கோருளாதார, சூழல் 
கை்பைாட்டத்தில் இருந்து ஒரு நியாயமான மாற்்ற்த்தின் தாக்கங்கலள 
மதிே்ேிடுவதற்்கு.

• நாட்டில் உள்ள போக்குவரத்துத் துலற்யில் கார்ேன் நீக்கே் ோலதகளுக்கான 
மாறுதல் கதரிவுகள், உள்ளடக்குதல், நிலலத்தல், எதிர்காலம் என்ேவற்்லற்க் 
கருத்திற்் ககாள்வது (எதிர்காலத்தில் போக்குவரத்துத் துலற்யின் 
வளர்ச்சிலயக் கருத்திற்் ககாை்டு).

• ோடங்களின் மூபலாோய வரிலசே்ேடுத்தலுக்கான ஆராய்ச்சியிலிருந்து 
கற்்ற்ல்களின் வளர்ச்சி மதிே்பீட்லட பமற்்ககாள்வதற்்கு.

உலகளவில் மிகவும் மாசுேட்ட நகரங்களில் ஒன்ற்ான இந்தியாவின் பதசிய 
தலலநகரே் ேிரபதசத்தில் (NCT) ஒரு குற்ிே்ேிட்ட புவியியல் லமயத்துடன் 
இந்தியாவின் பமாட்டார் கோருத்தே்ேட்ட போக்குவரத்துத் துலற்யில் மட்டுபம 
ஆய்வின் கவனம் உள்ளது. முக்கிய கை்டற்ிதல்கலளே் கேறுவதற்்கு தரமும் 
அளவும் காணும் ஆராய்ச்சி அணுகுமுலற்கள் ேயன்ேடுத்தே்ேடுகின்ற்ன. 
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மின்சார வாகனங்களின் ேயன்ேடுத்துேவர்கள் மற்்றும் ேயன்ேடுத்தாதவர்கள், 
மின்சார வாகன உற்்ேத்தியாளர்கள், மின்சார வாகன மின்பனற்்ற் நிலலய 
உரிலமயாளர்களினதும் பமலாளர்களினதும் ேங்குதாரர்களினதும் ஈடுோட்டின் 
மூலம் பசகரிக்கே்ேட்ட முக்கிய தகவல் பநர்காைல்களில் இருந்து பசகரிக்கே்ேட்ட 
உள்ளீடுகள் போன்ற் ேல ேங்குதாரர்களின் கருத்துே் ேட்டலற்கள் ஆகியவற்்ற்ின் 
முதன்லமக் கருத்துக்கைிே்புகளால் ஏற்்கனபவ உள்ள ஆய்வுகளின் மீளாய்வு 
ஆதரிக்கே்ேடுகிற்து. ககாள்லக ஆவைங்களின் விரிவான தகுதிகாைலும் 
மீளாய்வும் தவிர - மத்திய அரசு அற்ிவித்த ககாள்லககள் மற்்றும் மாநில 
அளவிலான மின்சார வாகன ககாள்லககள் பமற்்ககாள்ளே்ேட்டன. பதலவயான 
தரலவே் ேிடிக்க கமாத்தம் 200 முதன்லம ஆய்வுகளும் 20 முக்கிய தகவல் 
வழங்குநர் பநர்காைல்களும் (KIIs) நடத்தே்ேட்டன. திட்டத்தின் முக்கிய கவனம் 
கசலுத்தும் ேகுதிகலளே் ேற்்ற்ிய உள்ளீடுகலளே் கேறுவதற்்கு 2022 ஜனவரி 
20 அன்று ஒரு முக்கிய ேங்குதாரர் ேட்டலற் நடத்தே்ேட்டது. ஏற்க்குலற்ய 50 
ேங்பகற்்ோளர்கள் (ICCT, RMI, Ola Mobility Institute, SVSU, TERI, CEEW, CESP, 
WTI போன்ற் நிறுவனங்களில் இருந்து) ேயிலரங்கில் கலந்து ககாை்டனர், 
பமலும் இந்தியாவில் மின்சார வாகன சிக்கல்களில் கநருக்கமாகே் ேைியாற்்றும் 
நிறுவனங்களிலிருந்து பேச்சாளர்கள் கேற்ே்ேட்டனர்.

அது தவிர, பவலலவாய்ே்ேினதும் கோதுக் கருவூலத்தில் மின்சார வாகனக் 
லகக்ககாள்ளலினதும் தாக்கங்கலளக் கை்டற்ிய கிலடக்கக்கூடிய இரை்டாம் 
நிலல தரவுே் ேகுே்ோய்வு பமற்்ககாள்ளே்ேட்டது. இரை்டாம் நிலலத் தரவு 
மதிே்பீடுகள் 1) வழக்கம் போல் வைிகச் (BAU) சூழ்நிலல போன்ற் மூன்று 
அனுமானக் ககாள்லகக் காட்சிகலள அடிே்ேலடயாகக் ககாை்டலவ; 2) 
நம்ேிக்லகயான ககாள்லக காட்சி (OPS); 3) அவநம்ேிக்லகயான சூழ்நிலல 
(PES) போஹிட் முதலாபனார் பமற்்ககாை்ட ஆய்வில் இருந்து வலரதல். 
(2021).5 இந்தக் காட்சிகள் தில்லி மின்சார வாகனக் கைிே்புச் சூழல்களில் 
ேயன்ேடுத்தே்ேடுகின்ற்ன. முக்கிய முடிவுகள் ேின்வரும் ேிரிவுகளில் 
வழங்கே்ேடுகின்ற்ன.

இந்தியாவில் மின்சார வா்கனக் கொ்காள்ள்க்கள் 
விரிவானளவயும் உள்ைடக்குவனவுமா?

இந்தியாவில் உள்ள 20 இற்்கு பமற்்ேட்ட மாநிலங்கள் மாநிலத்துக்குக் குற்ிே்ோன 
மின்சார வாகனக் ககாள்லககலள அற்ிவித்துள்ளன அல்லது ககாள்லககலள 
வலரந்துள்ளன. மின்சார வாகனக் ககாள்லககளின் மதிே்பீட்டின் முக்கிய 
கை்டற்ிதல்கள் ேின்வருமாறு.

• முக்கிய மாநில மின்சார வாகனக் ககாள்லககளின் பநாக்கங்கள் 
இருமடங்காகக் காைே்ேடுகின்ற்ன: முதலாவது சில சந்தர்ே்ேங்களில் 
நுகர்பவாலரயும் உற்்ேத்தியாளர்கலளயும் ஊக்குவிே்ேதன் மூலம் மின்சார 
வாகனங்கலள ஏற்்றுக்ககாள்வலத அதிகரிே்ேது, இரை்டாவது மின்சார 
வாகனங்களினதும் அவற்்ற்ின் கூறுகளினதும் உள்நாட்டு உற்்ேத்திலய 
விலரவுேடுத்துவது என்ேனவாகும்.

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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• இந்த மாநிலக் ககாள்லககள் ேலவற்்ற்ில் வலியுறுத்தே்ேடுவது மின்சார 
வாகன விநிபயாகச் சங்கிலிகளின் ேல்பவறு ேிரிவுகளில் பவலலகலள 
உருவாக்குவது அல்லது பவலல வாய்ே்புகலள உருவாக்குவது. கூடுதலாக, 
இந்தக் ககாள்லககள் திற்ன் ேயிற்்சி, பமம்ோட்டுத் திட்டங்களுக்கான 
ஏற்்ோடுகலளயும் கசய்துள்ளன.

• ேல ககாள்லககள் பேட்டரி மீள்சுழற்்சி, கழிவு சுத்திகரிே்பு ஆலலகலள 
அலமத்தல், புதுே்ேிக்கத்தக்க சக்திலய உருவாக்க மின்பனற்்ற் 
உட்கட்டலமே்பு இயக்கிகலள ஊக்குவித்தல் ஆகிய ஏற்்ோடுகலளச் 
கசய்துள்ளன.

இருே்ேினும், இந்தக் ககாள்லககளில் விடுேட்ட கூறுகளாவன

• பவலலவாய்ே்லே உருவாக்குவதற்்கான ோலினம் உள்ளடக்கிய 
அணுகுமுலற், நிலம் கதாடர்ோன சிக்கல்கலள நிர்வகிே்ேதற்்கான சிக்கல்கள் 
போன்ற் மின்சார வாகனக் லகக்ககாள்ளலின் சமூக அம்சங்களுக்கு 
குலற்வான முக்கியத்துவம் தான் ககாடுக்கே்ேட்டுள்ளது.

• மின்சார வாகனங்கலள அதிக அளவில் எடுத்துக்ககாள்வதற்்கான நடத்லத 
மாற்்ற்ங்களின் முக்கியத்துவம் புற்க்கைிக்கே்ேட்டுள்ளது.

• கோதுே் போக்குவரத்து அலமே்புகளுடன் ஒே்ேிடுலகயில் தனியார் மின்சார 
வாகனே் போக்குவரத்துத் துலற்யில் அதிக கவனம் கசலுத்தே்ேடுகிற்து.

• மின்பனற்்ற் நிலலயங்களுக்கு புதுே்ேிக்கத்தக்க கோருட்கலள 
வாங்குவதற்்கான கதளிவான உத்தி எதுவும் இல்லல.

• இந்தக் ககாள்லககளில் ேலவற்்ற்ில் SDG இலைே்பு கவளிே்ேலடயாகக் 
குற்ிே்ேிடே்ேடவில்லல.

ககாள்லக வலரலவக் குற்ிக்கும் ஒரு திட்டம் கீபழ ககாடுக்கே்ேட்டுள்ளது (1 ஆம் 
ேடம்).



மாற்்றம் யாவும்: இந்்ததியாவின் போ�ாக்குவரத்துத் துற்றறயச் சமமாகக் கார்�ன் நீக்கம் சசய்்தல்

10

படம் 1 - துணை தேசிய அளவீடுகளில் EV கொகொள்ணக தேப்பபிங் 
கொசய்யப்பட்டுள்ளது

ஆதாரம்: திட்்ட ஆய்வுக் குழுவின் தொதாகுப்பு

முக்்கிய ்கண்ட்றிதல்்கள்

இந்தத் திட்டத்தின் ேகுதிகளாக ேங்குதாரர் ஈடுோட்டுே் ேட்டலற், முக்கிய தகவல் 
கதரிவிே்ேவர் பநர்காைல்கள், ேங்குதாரர்களின் ஆய்வுகள் போன்ற் ேல முக்கிய 
கை்டற்ிதல்கள் பமற்்ககாள்ளே்ேடுகின்ற்ன.

சமூக-கோருளாதார முன்னைியில் ேங்குதாரர்கள் மின்சார வாகன மாற்்ற்த்தின் 
பதலவ, மாறுதலின் பவகமும் அதன் கசலவுகளும், தாக்கங்களும் ஆகிய 
சமூகத்லத உள்ளடக்கியதும் நீதிக் கை்பைாட்டத்திலுமான மாற்்ற்த்லதே் 
ேற்்ற்ிய ேல்பவறு கை்பைாட்டே் புள்ளிகலள எழுே்ேினர்.

• மின்சார வாகனத்துக்கு மாறுவது முக்கியமாக தார்மிக உந்துதற்் 
காரைியிலிருந்து ோர்க்கே்ேட்டாலும் கதாழினுட்ே கதரிவின் உைரே்ேட்ட 
ேயனும் ேயன்ோட்டு எளிலமயும் வாகனே் ேயன்ோட்டாளர்களுக்கு 
முக்கியமான இழுக்கும் காரைிகளாகும் என்று முன் லவக்கே்ேட்டன.

• மாற்்ற்த்தின் பவகம் கதாடர்ேில் ேங்குதாரர்களால் மாற்்ற்ம் தீவிரமானதாக 
இல்லாமல் இயற்்லகயில் அதிகரிக்கும் வலகயில் இருக்க பவை்டும் என்று 
சுட்டிக்காட்டே்ேட்டது. மாற்்ற்த்தின் கசயன்முலற்லய சீராகச் கசய்வதற்்கு 
இது உதவிகரமாக இருக்கும் மற்்றும் பதலவயான ககாள்லக அளவிலான 
ோடத் திருத்தங்கள் பதலவே்ேடும்போது கசய்யே்ேடலாம். ேங்குதாரர்களின் 
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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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கைக்ககடுே்ேிலிருந்து எடுக்கே்ேட்ட இபத போன்ற் அவதானிே்புகளுடன் 
இந்தக் கை்டற்ிதல் பமலும் வலுே்கேற்்ற்து. மாற்்ற்த்தின் பவகம் கதாடர்ோன 
ஆய்வு முடிவுகள், கைக்ககடுக்கே்ேட்ட ேயனாளர்களிலும் ேயனாளர்கள் 
அல்லாதவர்களிலும் 71% ஆபனார் அதிகரிக்கும் மாற்்ற்த்திற்்கு ஆதரவாகே் 
ேரிந்துலரத்துள்ளனர்.

• முக்கிய தகவலற்ிந்த பநர்காைல்களிலிருந்து கவளிே்ேட்ட முக்கிய 
கை்டற்ிதல்களில் ஒன்று நாட்டில் மின்சார வாகன மாற்்ற்த்தின் தன்லமலயே் 
ேற்்ற்ியது. ேங்குதாரர்கள் நாட்டில் இரை்டு கவவ்பவறு வலகயான 
மாற்்ற்ங்கள் நலடகேறுவதாகக் கருத்துத் கதரிவித்தனர். முதலாவது வைிக 
வழக்கமான அணுகுமுலற்யாகும், இது கேரும்ோலும் உள்ளடக்கத்லதயும் 
அதிக கதாழினுட்ே-கோருளாதாரத் தன்லமலயயும் புற்க்கைிக்கிற்து. 
மற்்கற்ான்று இயற்்லகயில் அதிக ேங்பகற்்புலடயது, இதில் சம்ேந்தே்ேட்ட 
தரே்ேினரிலடபய ஓரளவு வர்த்தகம் உள்ளது. இந்த அணுகுமுலற் மிகவும் 
சிக்கலானது, ஒரு தரே்ேினரால் திரட்டே்ேட்ட இலாேம் மற்்ற்த் தரே்ேினருக்கு 
இழே்புக்கு வழிவகுக்கும். மாற்்ற்ம் ஆரம்ேக் கட்டத்தில் இருே்ேதால், சமூகம் 
ேரவலாக ஏற்்றுக்ககாள்ளும் வலகயில் இலாே நட்டங்கலளக் கவனமாக 
ஆராய பவை்டிய அவசியமுள்ளது. இந்த இலாே நட்டங்கள் சமநிலலலயே் 
பேைச் சரியாக எலடபோடே்ேடுவலத உறுதி கசய்ய பவை்டும்.

• உள்ளடக்கமும் 'யாலரயும் கை்டுககாள்ளாமல் விட்டுவிடாததும்' என்ேது 
ேங்குதாரர்களால் மாற்்ற்த்தின் கசயற்்ோட்டின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்ற்ாக 
அலடயாளம் காைே்ேட்டாலும், மாற்்ற்ச் கசயன்முலற் நலடே்ேயிற்்சி, 
லசக்கிள் ஓட்டுதல், கோதுே் போக்குவரத்து என்ேவற்்ற்ின் அதிக ேயன்ோடு 
போன்ற் கார்ேன் குலற்வான போக்குவரத்துே் ோலதகலளயும் கருத்திற்் 
ககாள்ள பவை்டும். மின்சார வாகனங்களுடன் கார்ேன் நீக்கம் போன்ற் 
ேிற் கதரிவுகலளயும் பசர்க்க பவை்டிய அவசியம் உள்ளது. "குலற்த்தல், 
மாற்்றுதல், பமம்ேடுத்துதல்" என்ற் மூபலாோயம் மாற்்ற்த்தின் ஒரு முக்கிய 
அம்சமாக பமற்்பகாள் காட்டே்ேட்டது, அங்கு வாகனங்களின் தனிே்ேட்ட 
ேயன்ோட்லடக் குலற்க்கும் வலகயில் போக்குவரத்து ஓலடகளின் 
கசயற்்ற்ிற்லன பமம்ேடுத்துவதில் கவனம் கசலுத்தே்ேட பவை்டும்.

• நாட்டில் பமற்்ககாள்ளே்ேட்ட இபதபோன்ற் மாற்்ற்ங்களின் முந்திய 
அனுேவங்களிலிருந்தும் மாற்்ற்த்தின் கசயன்முலற் கேற்ே்ேட பவை்டும் 
என்ேது ேங்குதாரர்களால் வலியுறுத்தே்ேட்டது. உதாரைமாக, தில்லியில் 
CNG வாகனங்களுக்கு மாறுவது, தற்்போலதய மாற்்ற்த்லத மிகவும் 
கமன்லமயாக்குவதற்்கு நிலற்யே் ோடங்கலள வழங்கலாம்.

• முக்கிய தகவலற்ிந்த பநர்காைல்கள் தகவல் கிலடே்ேது நுகர்பவார் 
கதரிவுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு முக்கிய காரைியாகவதுடன் மின்சார வாகன 
முலற்க்கு ஒத்துே்போவது குற்ிே்ேிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்்ேடுத்துகிற்து. 
ேங்குதாரர்களின் கருத்துக்கைிே்புகளும் இபத போன்ற் போக்குகலளக் 
காட்டியுள்ளன, ோதிக்கும் பமற்்ேட்ட மின்சார வாகனே் ேயனர்களும் நான்கு 
சக்கர வாகனே் ேயனர்கள் அல்லாதவர்களும் மின்சார வாகனங்கலளே் 
ேற்்ற்ிய பமாசமான தகவல்கள் மின்சார வாகனே் ேயன்ோட்டிற்்கு ஒரு கேரிய 
தலடயாக கசயற்்ேடுகின்ற்ன என்ேலத ஒே்புக் ககாை்டனர்.

• தவிர, மின்சார வாகனத்தின் ஏற்்றுக்ககாள்ளும் தன்லமலயே் 
புரிந்துககாள்வது ேங்குதாரர்களிலடபய இந்தியாவில் மின்சார 
வாகன மாற்்ற்த்திற்்கான ஒரு முக்கிய காரைியாகக் காைே்ேடுகிற்து. 
இத்தலகய மாற்்ற்த்லத ஏற்்றுக்ககாள்வலதே் ேற்்ற்ிய ஆய்வு முடிவுகள் 
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கைக்ககடுக்கே்ேட்ட ICE வாகன உரிலமயாளர்களில் ோதிக்கு 
பமற்்ேட்டவர்கள் தங்கள் அடுத்த வாகனம் மின்சார வாகனமாக இருக்க 
விரும்புவதாகக் காட்டுகிற்து. பமலும் மின்சார வாகனங்களின் உைரே்ேட்ட 
தலடகலளே் ேற்்ற்ிே் ேங்குதாரர்கள் அற்ிந்திருந்த போதிலும், இந்த 
ஏற்்றுக்ககாள்ளல் சிற்ே்ேிக்கே்ேடுகிற்து. மின்சார வாகனச் சந்லத 
முதிர்ச்சியலடயும் போது இந்த உைரே்ேட்ட தலடகள் கடக்கே்ேடும் என்று 
கைக்ககடுே்ேில் இருந்து கவளிே்ேட்டது.

• மற்்கற்ாரு முக்கியமான கை்டற்ிதல் நாட்டில் கோதுே் போக்குவரத்து, 
தனியார் போக்குவரத்து அலமே்புகலளே் ேற்்ற்ிய விவாதம் கதாடர்ோனது. 
கோதுே் போக்குவரத்துத் துலற்லய மின்மயமாக்குவதில் உள்ள சவால்கள் 
குற்ிே்ேிடத்தக்கலவ என்ேதும், பேருந்துகள் போன்ற் மின்சாரே் ேகிர்வுே் 
போக்குவரத்து முலற்கலள அற்ிமுகே்ேடுத்துவதற்்கான முற்்கூட்டிய கசலவு 
அதிகமாக உள்ளது என்ேதும் ஆய்வுகளிலும் முக்கிய தகவல் தருேவர்களின் 
பநர்காைல்களிலுமிருந்து கவளிே்ேடுகிற்து. ககாள்லக ஊக்குவிே்புகள் 
தனியார் போக்குவரத்து அலமே்புகலள பநாக்கி அதிக சார்புலடயலவ, 
இது கோதுே் போக்குவரத்து அலமே்புகலள பமலும் பமாசமாக்கும். கோதுச் 
சாலலே் போக்குவரத்துத் துலற் நகர்ே்புற் லமயங்களில் நடுத்தர வருமானம் 
கேறும் ேிரிவினருக்குச் பசலவ கசய்வலதக் கருத்திற்் ககாை்டு, கோதுே் 
போக்குவரத்துத் துலற்க்குக் கட்டலமக்கே்ேட்ட ககாள்லக உந்துதலல 
உருவாக்க பவை்டிய அவசியம் உள்ளது.

• முக்கியமாக, கிராமே்புற்ங்களில் மின்சார வாகன மாற்்ற்த்தின் தாக்கம் 
கதளிவாக இல்லாததுடன் குலற்ந்த ககாள்லக கவனத்லதே் கேற்்றுள்ளது. 
மின்சார வாகன மின்பனற்்ற்த்துக்கு உதவக் கிராமே்புற் மின்சார 
வலலயலமே்பு போதுமானதாக இருக்காது. பதசிய கநடுஞ்சாலலகளில் 
மின்பனற்்ற் நிலலயங்கலள நிறுவ பவை்டியதன் அவசியத்லத 
ககாள்லககள் சுட்டிக்காட்டினாலும், கிராமே்புற்ங்களுக்கு மின்சார 
வாகனங்கலள எடுத்துச் கசல்வதில் குற்ிே்ோன ககாள்லகக் கவனம் இல்லல.

• எங்களின் அலனத்துே் ேங்குதாரர் ஈடுோடுகளிலும், குற்ிே்ோக 
பேட்டரிகளின் விலலயில் மின்சார வாகனங்களின் விலல மீை்டும் மீை்டும் 
ஒரு கோருளாதார இயக்கியாகத் பதான்ற்ியுள்ளது. ேங்குதாரர்களின் 
கருத்துக்கைிே்புகள் மின்சார வாகனங்களின் விலலயில் இபத போன்ற் 
அவதானிே்புகலள கவளிே்ேடுத்தின. 75% மின்சார வாகனே் ேயனர்களும், 
55% ேயன்ேடுத்தாதவர்களும் வாகனங்கலளத் பதர்ந்கதடுக்கும் போது அதிக 
ஆரம்ேச் கசலலவ ஒரு தலடயாகக் குற்ிே்ேிட்டுள்ளனர். எவ்வாற்ாயினும், 
ஒருங்கிலைந்த சுற்்று மின்சார வாகனங்களுடன் ஒே்ேிடும் போது மின்சார 
வாகனங்கலள இயக்குவதற்்கான கசயற்்ோட்டுச் கசலவு மலிவானது, 
குற்ிே்ோக எரிகோருள் விலலகள் அதிகரித்து வருவதால் ேங்குதாரர்களால் 
அதிகமாகபவா அல்லது குலற்வாகபவா ஒே்புக் ககாள்ளே்ேடுகிற்து. ஆனால், 
நடத்லதச் சவால்களும் வருங்கால நுகர்பவாரின் கேரும்ோலும் குறுகிய 
கை்பைாட்ட நடத்லதயும் காரைமாக, அதிக ஆரம்ேச் கசலவுகள் நீை்ட 
காலச் கசலவு நன்லமகலள மீறுகின்ற்ன.

• ேதில்களில் இருந்து அலடயாளம் காைே்ேட்ட மற்்ற் முக்கியமான 
சமூக-கோருளாதார தாக்கங்கள், மின்சார வாகனத்லத லவத்திருே்ேது 
ேயனர்களுக்கு கோருளாதார பசமிே்ோக மாற்்ற்ே்ேட்டதா என்ேது 
தான். முற்்கூட்டிய கசலவு அதிகமாக இருந்தாலும், ஒட்டுகமாத்தமாக 
மின்சார வாகனச் கசலவு குலற்ந்ததாக இருக்கும் என்ேதில் கதளிவான 
புரிதல் உள்ளது. 2/3 என்ற் விகிதத்தில் மின்சார வாகனங்கலளே் 
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ேயன்ேடுத்துேவர்கள், அதிக பசமிே்புகள் மின்சார வாகனத்லத வாங்கத் 
தூை்டும் காரைியாக இருே்ேதாகத் கதரிவித்தனர், இது மின்சார 
வாகனங்களுக்கு மாறுவதன் மூலம் உைரே்ேட்ட தாக்கமாக இருக்கலாம். 
இருே்ேினும், வருங்கால மின்சார வாகனம் வாங்குேவர்களின் தாக்கம் 
பவறுேட்டது.

கதாழினுட்ேமும் சூழலும் முன்னைியில் ேங்குதாரர்கள் ேல முக்கிய 
கதாழினுட்ேே் ேரிசீலலனகலள முன்னிலலே்ேடுத்தினர், அலவ நாட்டில் 
மின்சார வாகனத்லத ஏற்்றுக்ககாள்வதில் தாக்கங்கலள ஏற்்ேடுத்துகின்ற்ன.

• ஒரு மின்சார வாகனம் வாங்குவதற்்குத் கதரிவு கசய்யும் போது 
வாங்குேவர்களின் முக்கிய கருத்துக்களில் ஒன்று வீட்டில் மின்பனற்்ற் 
உட்கட்டலமே்பு கிலடே்ேது. இந்திய நகரங்கள் ேகிர்வான வீட்டு 
வசதிகலளயும் இட கநருக்கடிகலளயும் எதிர்ககாள்வதால் வீட்டில் 
மின்பனற்்றுவதற்்கான பமாசமான வசதிகள் மின்சார வாகனங்கலளத் 
பதர்ந்கதடுே்ேதற்்குத் தலடயாகச் கசயற்்ேடும். மின்சார வாகனங்கள் 
குற்ிே்ேிடத்தக்க வைிகே் ேயன்ோட்டுக் காரைிலயக் ககாை்டிருே்ேதால், 
தனிே்ேட்ட வாகனத்துடன் மட்டுபம மின்சார வாகனே் ேயன்ேடுத்தே்ேடாமல் 
இருக்கும் நுகர்பவாருக்கு இது முக்கியமாகக் கருதே்ேடுகிற்து (2 ஆம் ேடம்).

2 ஆம் படே. ேின்தனேற்்ற இடங்கள் கிணடப்பது, ேின்சொர வபிநிதயொகத்ேில் 
இணடயூறுகள் தபொன்்ற வீட்டில் ேின்தனேற்றுவேில் உள்ள சிரேங்கள்

ஆதாரம்: முதன்லமக் கணக்தொகடுப்பின் தரலவப் பயன்படுத்தி திட்்ட ஆராய்்சசிக் குழுவின் பகுப்பாய்வு

• மின்பனற்்ற் உட்கட்டலமே்லே பமம்ேடுத்துவது நாட்டில் மின்சார வாகனத்லத 
ஏற்்றுக்ககாள்வதற்்கான ஒரு "பகாழி மற்்றும் முட்லட நிலலலம" என்று 
கருதலாம் என்று முக்கிய தகவலற்ிந்தவர்கள் ஒே்புக்ககாை்டனர். போதுமான 
மின்பனற்்ற் உட்கட்டலமே்பு, மின்சார வாகனங்கலளக் குலற்வாக 
எடுத்துக் ககாள்வதற்்கு ஒரு தலடயாகக் குற்ிே்ேிடே்ேட்டாலும், மின்சார 
வாகனங்களின் குலற்ந்த மாற்்ற்த்திற்்கு நாட்டில் மாற்்று நிலலயங்கலள 
நிறுவுவலத கமதுவாக்கும் போது இதற்்கு பநர்மாற்ான நிலல ஏற்்ேடலாம். 
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Figure 3:  Difficulties in home charging such as availability of charging points, power supply disruptions

Source: Analysis by the project research team using data from primary survey.
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போதுமான கோது மின்பனற்்ற் நிலலயங்கள் இருே்ேது கதாடர்ோன கவலல. 
இது நாட்டில் மின்சார வாகன மாற்்ற்த்திற்்குே் ோதகமான விலளவுகலள 
ஏற்்ேடுத்தலாம்.

• ஏற்க்குலற்ய 80% ஆன ேயனர்கள் மின்பனற்்ற் உட்கட்டலமே்பு இல்லல 
அல்லது வளர்ந்து வரும் மின்பனற்்ற்த் பதலவகலளே் பூர்த்தி கசய்யே் 
போதுமானதாக இல்லல என்று நம்புவதாக கைக்ககடுே்ேில் இருந்து 
கவளிே்ேட்டது. பமலும், 69% ஆன ேயனர்கள் அல்லாதவர்களும், 78% 
கதாழினுட்ே வழங்குநர்களும் மின்பனற்்ற் உட்கட்டலமே்ேில் உள்ள 
போதாலமலயே் ேற்்ற்ிய இந்தக் கருத்லத ஆதரித்தனர், இது மின்சார வாகனம் 
வாங்குவதற்்குத் தலடயாகக் கருதே்ேடுகிற்து. (3 ஆம் ேடம்)

3 ஆம் படம். ேின்தனேற்்ற உட்கட்டணேப்பு கிணடக்கவபில்ணலை அல்லைது 
தபொதுேொனேேொக இல்ணலை

ஆதாரம்: முதன்லமக் கணக்தொகடுப்பின் தரலவப் பயன்படுத்தி திட்்ட ஆராய்்சசிக் குழுவின் பகுப்பாய்வு

• மின்பனற்்ற் நிலலயங்களின் வரிலசே்ேடுத்தல் நிலே் ேிரச்சிலனகளுடன் 
கதாடர்புலடயது, முதன்லமயாக நகர்ே்புற்ங்களில். கேரிய அளவிலான 
கோது மின்பனற்்ற் நிலலயங்கலளே் ேயன்ேடுத்துவதற்்கு, அத்தலகய 
மின்பனற்்ற் நிலலயங்களுக்கான நிலக் ககாள்வனவுச் சிக்கல்கலளத் தீர்க்க 
பவை்டும். இந்தியாவில் உள்ள கேரிய நகரங்களில் நிலே்ேற்்ற்ாக்குலற் 
ஒரு கேரிய சவாலாக இருே்ேதால், நகரங்களுக்குள்ளும் கிராமே்புற் 
சாலலகளிலும் ேிரத்திபயக நிலத் திட்டுகலளக் கை்டற்ிந்து 
அலடயாளே்ேடுத்துவதன் மூலம் பதலவயான ககாள்லக முயற்்சிகளும் 
திற்லமயான திட்டமிடலும் பதலவே்ேடுகின்ற்ன. நிலே்ேற்்ற்ாக்குலற் 
ேிரச்சிலனயும் நிலத்தின் அதிக வாடலக மதிே்பும் ஆகியவற்்லற்க் 
கருத்தில் ககாை்டு, மின்பனற்்ற் நிலலயங்களுக்குச் சரியான நிலம் 
வழங்கே்ேடாவிட்டால், புதிய மின்பனற்்ற் நிலலயங்களுக்கான கசலவு 
அதிகரிக்கலாம். இது மின்சாரச் கசலலவ விட அதிகமாக இருக்கலாம்.

• மின்பனற்்ற் உட்கட்டலமே்பு, சீரற்்ற் மின்பனற்்ற்ச் கசருகி வடிவலமே்பு, 
ஒருங்கிலைந்த இயக்க அலமே்பு இல்லாலம, திற்லமயான 
ேைியாளர்களின் ேற்்ற்ாக்குலற் ஆகியலவ மின்சார வாகனத் கதாழில் 

பயனர்

பயனரல்லாதவர்

ெதாழில்�ட்ப

 வழங்�நர்கள்

ஒப்பந்தம் 

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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எதிர்ககாள்ளும் ேிரச்சிலனகள் என்று ேல ேங்குதாரர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். 
கதாழிற்்றுலற்த் தயக்கத்தினாலும் எதிர்மலற்யான வாய் வார்த்லதகளாலும் 
நுகர்பவார் கவலல எழுகிற்து. பமாட்டார் வாகனத் துலற்க்கு நீை்ட கால 
கதாலலபநாக்குே் ோர்லவயும் கசயற்்ோட்டுத் திட்டமும் இல்லாதது இந்த 
விவாதத்தில் இருந்து கவளிே்ேட்டது. சலுலககள் இருந்த போதிலும், 
முன்னைி இரு சக்கர வாகன உற்்ேத்தியாளர்கள் எந்த மின்சார வாகன 
மாதிரிகலளயும் கவளியிடவில்லல, இது நடந்தாபலயன்ற்ி 2 சக்கர 
வாகனே் ேிரிவில் மின்சார வாகன ஊடுருவல் எதிர்ோர்த்தேடி முன்பனற் 
வாய்ே்ேில்லல.

• இந்த ஆய்வில் இருந்து கவளிே்ேட்டேடி, நம்ேகமும் ேிரதிேலிே்புத் 
கதாழினுட்ேமும் இல்லாலம நுகர்பவார் மின்சார வாகனத்லத வாங்குவதற்்கு 
ஒரு தலடயாக கசயற்்ேடும். KII களில் இருந்து, இந்திய மின்சார வாகனச் 
சந்லதயில் தற்்போது இதற்்கான ேக்குவம் இல்லல என்ேதும், துலற்யின் 
போதுமான வைிகமயமாக்கல் அலடயும் வலர பமலும் கவளிே்ேட்டது, 
பேட்டரி மாற்்றும் வழக்குகளில் நம்ேிக்லகயின்லமச் சிக்கல்கள் உள்ளன. 
அரசாங்கத்தால் தரே்ேடுத்தல் திட்டங்கள் கவளியிடே்ேடாத வலர, பேட்டரி 
மாற்்றுவது கடினமாக இருக்கும் என்ேது ேங்குதாரர்களின் ஈடுோட்டுச் 
சிக்கல்களில் இருந்து கதளிவாக கவளிே்ேடுகிற்து.

• இலத தவிர, தற்்போதுள்ள ICE வாகனங்கலள அகற்்றுவதற்்கும் 
ஒருங்கிலைே்ேதற்்கும் சரியான திட்டமிடலும் கட்டம் கட்டமான 
அணுகுமுலற்யும் பதலவ என்ேது ஒரு கேரிய சவாலாகும். 
பநர்காைே்ேடுபவாருடனான எங்கள் உலரயாடலில் இருந்து, தற்்போலதய 
ககாள்லககளில் இந்த விலளவுக்கான போதுமான ஒழுங்குமுலற் 
நடவடிக்லககள் கவனிக்கே்ேடவில்லல. அரசாங்கத்தின் கழித்கதாதுக்கற்் 
ககாள்லககலளே் ேற்்ற்ி ICE வாகன உரிலமயாளர்களிடம் போதுமான தகவல் 
இல்லல.

• இந்த மாற்்ற்ம் மின்சாரத் துலற்யில் ோதகமான தாக்கத்லத ஏற்்ேடுத்தக்கூடும் 
என்றும் பதலவே்ேட்டால் மின்சாரத் துலற்யிபலபய ககாள்லக 
நடவடிக்லககள் பமற்்ககாள்ளே்ேடுவதில்லல என்றும் ேங்குதாரர்களால் 
சுட்டிக்காட்டே்ேட்டது. மின்சார விநிபயாகே் ேயன்ோடுகளின் (DISCOMS என 
அலழக்கே்ேடும்) பமாசமான நிதி நிலலலயக் கருத்திற்் ககாை்டு, மின்சார 
வாகனங்களுக்கான வலலே்ேின்னல் உட்கட்டலமே்லே விரிவுேடுத்துவது 
இந்தே் ேயன்ோடுகளின் நிதி ஆபராக்கியத்லத பமலும் பமாசமாக்கவும் 
ேிற் நுகர்பவாருக்கு பமாசமான மின்சார விநிபயாகத்திற்்கு வழிவகுக்கவும் 
கசய்யலாம். எனபவ, இதற்்கு மாநில அரசாங்கங்களிடமிருந்து கூடுதலான நிதி 
உதவி பதலவே்ேடலாம்.

• முக்கியமான சூழல் ேரிமாைங்களில் ஒன்று உள்ளூர் காற்்று மாசுோடும் 
சாலல கநரிசலலக் குலற்ே்ேதில் மின்சார வாகனங்களின் ேங்கும் 
ஆகும். நாட்டில் மின்சார வாகனத்லத ஏற்்றுக்ககாள்வதற்்கான ஒரு 
முக்கிய காரைமாக இது முன்னிலலே்ேடுத்தே்ேட்டுள்ளது. மின்சாரக் 
கார்களுக்கு மாறுவது சூழலுக்கு உகந்ததாக இருக்க அனுமதிக்கும் 
என்று ேதிலளித்தவர்கள் கருதுகின்ற்னர். சில ேயனர்களும் ேயனர் 
அல்லாதவர்களும் மின்சார வாகனத்தின் சூழல் நன்லமகலளே் ேற்்ற்ி 
அற்ிந்திருக்கவில்லல என்ற்ாலும், கேரும்ோலான 97% ஆன ேயனர்களும் 
69% ஆன ேயனர் அல்லாதவர்களும் மின்சார வாகனங்கலளச் சூழலுக்கு 
ஏற்்ற்தாகக் கருதுகின்ற்னர். ேங்குதாரர்களின் ஈடுோடு ஒர்க்சாே் 
கை்டற்ிதல்கள் சூழல் நன்லமகலளே் கேறுவதற்்கு, கோதுே் போக்குவரத்லத 
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இன்னும் ேரவலாக பமம்ேடுத்துவது மிகவும் கோருத்தமானது என்று 
ேரிந்துலரத்தது. இது வாகன உரிலமச் கசலவுகலளக் குலற்த்து, எரிசக்தித் 
பதலவலயக் குலற்க்கும். மாற்்ற்த்தின் ககாள்லக, நிறுவனே் ேரிமானங்களும் 
நிர்வாகே் ேரிமானங்களும் என்ேவற்்லற்ே் ேற்்ற்ிய விவாதம், மின்சார 
வாகன மாற்்ற்ம் கதாடர்ோன ேல முக்கிய ககாள்லக கதாடர்ோன 
விடயங்கலளக் ககாை்டு வந்தது. மின்சார வாகனச் கசயற்்ோட்டுச் சுழற்்சி 
அல்லது ேயன்ோடு மின்சார வாகனக் ககாள்லக விவாதத்தில் அடிக்கடி 
புற்க்கைிக்கே்ேடும் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். சராசரிே் ேயனர்கள் மிகக் 
குலற்வாகே் ேயைம் கசய்கிற்ார்கள், இது ஒரு கிபலாமீட்டருக்கான 
கசலலவே் ோதிக்கிற்து. பமலும், மின்சாரத்தின் மீதான கட்டைமும் வரிகளும் 
கேற்்பற்ாலியே் கோருட்களிலிருந்து பவறுேட்டலவயாக இருே்ேதுடன் 
மின்சார வாகனத்துக்கான மின்சாரம் மானியமாக வழங்கே்ேடுகிற்து. 
இந்தியாவின் வலலே்ேின்னல் நிலக்கரிலயச் சார்ந்தது என்ேதால், 
வாகனம் எே்போது மின்பனற்்றுயே்ேடுகிற்து என்ேலதே் கோறுத்பத மாசு 
உமிழ்வில் மின்சார வாகனத்தின் தாக்கம் இருக்கும். இரவில், நிலக்கரி 
எரிகோருளாகே் ேயன்ேடுத்தே்ேடுவதுடன் ஒபர இரவில் மின்பனற்்றுவது 
உமிழ்லவக் குலற்க்காது. மற்்ற் ஒரு ேிரச்சிலன வலலே்ேின்னலின் திற்ன் 
- குற்ிே்ோக உள்ளூர் வலலே்ேின்னலில் அலனத்து மின்சார வாகன 
ஒருங்கிலைே்புக்கும் புகும் அலற்கள் இருக்கின்ற்னவா என்ேதும் 
திற்ன் விரிவாக்கமும் உட்கட்டலமே்பு பமம்ோடும் அதிக மூலதனம் 
பதலவே்ேடுவனவாகும், இலதத் பதர்ந்கதடுக்கே்ேட்ட சிலர் ேயன்ேடுத்தினால், 
அவர்கள் இதற்்குச் ேைம் கசலுத்த பவை்டும். உட்கட்டலமே்பு விலல 
நிர்ையம் முக்கியமானது. சிற்ிய 2 சக்கர வாகனங்களும் 3 சக்கர 
வாகனங்களும் எந்தச் கேரிய சூழல் தாக்கத்லதயும் ஏற்்ேடுத்த மாட்டா. 
ஆனால் சரக்குே் ேிரிவு கேரிய தாக்கத்லத ககாை்டுள்ளதுடன் உள்ளூர் 
உற்்ேத்தியினதும் உள்ளடக்க விநிபயாகத்தினதும் மூலம் இந்தியா உமிழ்வுக் 
குலற்ே்பு இலக்குகளிற்் ேங்களிக்க முடியும்.

• மின்சார வாகனக் லகக்ககாள்ளலுக்கான சரியான நிர்வாகக் கட்டலமே்ேின் 
முக்கியத்துவம் ேங்குதாரர்களால் மிகவும் வலியுறுத்தே்ேட்டது. ஆட்சிக் 
கட்டலமே்பு மத்திய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம், நகர அரசாங்கங்கள் 
போன்ற் ேல்பவறு மட்டங்களில் பதலவயான ஒருங்கிலைே்லேக் ககாை்டு 
வர பவை்டும். கேரும்ோலும் நகர அரசாங்கங்கள் அவற்்ற்ின் கசாந்த 
குற்ிே்ேிட்ட நிர்வாக அலமே்புகலளக் ககாை்டுள்ளன, இது மாநில மற்்றும் 
மத்திய அளவில் நலடமுலற்யில் உள்ள நிர்வாக அலமே்புகளிலிருந்து 
முற்்ற்ிலும் பவறுேட்டது. எனபவ, நாட்டின் கேரிய மின்சார வாகன 
நிர்வாகத்தில் நகர அரசாங்கங்கலள ஒருங்கிலைக்கே் போதுமான 
ககாள்லக நடவடிக்லக பதலவ. மிக முக்கியமாக, நிர்வாக அலமே்புகளும் 
கட்டலமே்புகளும் போக்குவரத்துத் துலற், மின்சாரத் துலற் ஆகிய 
இரை்லடயும் ஒன்ற்ாகக் கருத்திற்் ககாள்ள பவை்டும்.

• அத்தலகய மாற்்ற்த்திற்்கான ககாள்லக வகுே்ோளர்களினதும் 
திட்டமிடுேவர்களின் தயார் நிலல கதாடர்ோன ேங்குதாரர்களின் 
கருத்துக்கள் நாட்டில் மின்சார வாகனே் ேயன்ோட்டின் நிர்வாகத்லதே் 
ேிரதிேலிக்கும். இது சம்ேந்தமாக நாடு போக்குவரத்து கார்ேன் நீக்கத்துக்குத் 
தயாராக இருே்ேதாக ோதிக்கு பமற்்ேட்டவர்கள் ஒே்புக் ககாை்டனர்.



மாற்்றம் யாவும்: இந்்ததியாவின் போ�ாக்குவரத்துத் துற்றறயச் சமமாகக் கார்�ன் நீக்கம் சசய்்தல்

17

4 ஆம் படம். இந்ேியொவபின் ேின்சொர வொகனேக் கொகொள்ணகயபினேதும் 
ேிட்டங்களினேதும் ேயொர் நிணலை

54% 14% 32%
நாட்டின் EV தொகாள்லகயும் 
திட்்டங்களும் போபாக்குவரத்துக் 
கார்பன் நீக்கலுக்கான 
பயனுள்்ள தயார் நிலைலயக் 
காட்டுகின்்றன என்பலதப் 
பதிை்ளித்தவர்க்ளில் 54%  போபர் 
ஒப்புக் தொகாள்கி்றார்கள்

நாட்டின் EV தொகாள்லகயும் 
திட்்டங்களும் போபாக்குவரத்துக் 
கார்பன் நீக்கலுக்கான 
பயனுள்்ள தயார் நிலைலயக் 
காட்டுகின்்றன என்பதில் 
பதிை்ளித்தவர்க்ளில் 14% 
போபருக்கு உ்டன்பாடு இல்லை

EV தொகாள்லகயும் நாட்டின் 
திட்்டங்களும் போபாக்குவரத்துக் 
கார்பன் நீக்கலுக்கான 
பயனுள்்ள தயார் நிலைலயக் 
காட்டுகின்்றன என்று 
பதிை்ளித்தவர்க்ளில் 32%  
போபருக்கு கருத்து இல்லை.

ஆதாரம்: முதன்லமக் கணக்தொகடுப்பின் தரலவப் பயன்படுத்தி திட்்ட ஆராய்்சசிக் குழுவின் பகுப்பாய்வு

• இந்த மாற்்ற்த்தின் மற்்கற்ாரு முக்கியமான கருத்து, மாற்்ற்த்திலிருந்து 
ேயனலடபவாலரயும் இழே்ேலடபவாலரயும் அலடயாளம் காை்ேது 
ஆகும். இந்தியா போன்ற் ஒரு நாட்டுக்குே் கேரிதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
போக்குவரத்துத் துலற்யின் "உள்ளடக்கியதும் சமமானதுமான" அம்சத்திற்்கு 
இது தாக்கங்கலளக் ககாை்டுள்ளது. மின்சார வாகன மாற்்ற்ம் சமூகத்தின் 
ஏலழகளுக்கும் நடுத்தரே் ேிரிவினருக்கும் மிகவும் ேயனளிக்கும் என்று 
ேயனர்களும் ேயன்ேடுத்தாதவர்களும் ஆகிய இரு சாராரும் கருத்துத் 
கதரிவித்தனர். KII களின்ேடி, சமூகத்தின் இந்தே் ேிரிவுகள் இந்த மாற்்ற்த்தின் 
லமயமாக நம்ேே்ேடவில்லல என்ற்ாலும், போக்குவரத்துத் துலற்லய 
பமம்ேடுத்துவதற்்கான ஒருங்கிலைந்த அணுகுமுலற், குற்ிே்ோக கோதுே் 
போக்குவரத்லதயும் பமாட்டார் அல்லாத போக்குவரத்லதயும் லமயமாகக் 
ககாை்டு, "கவகுசனங்கள்" சமூக-கோருளாதாரத்துக்குே் கேரிதும் 
ேயனளிே்ேர். கூடுதலாக, இந்த மாற்்ற்த்தின் ேலன்கள் இந்தியாவில் உள்ள 
முலற்சாராத் துலற்களுக்கும் நீடிக்கே்ேடும் என்று KII நம்புகிற்து, மின்சார 
வாகனச் சூழல் அலமே்ேின் திற்லன உயர்த்துவதற்்கு அரசாங்கத்தின் ஒரு 
பமம்ோட்டுனும் ேயிற்்சித் திட்டத்துடனும் பசர்ந்து ேயனளிக்கிற்து.

• மின்சார வாகனங்களின் ஊடுருவல் எை்கைய்யினதும் எரிவாயுவினதும் 
இற்க்குமதிலயக் குலற்க்க வழிவகுக்கும், அபத பநரத்தில் உள் நாட்டுத் 
கதாழினுட்ேங்களும் உற்்ேத்தி அலகுகளும் இல்லலகயனில் கேரும் 
கோருளாதாரச் பசமிே்லே ஏற்்ேடுத்தும் என்று ேங்குதாரர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். 
மின்சார வாகனத் தயாரிே்புகள் உேகரைங்களுக்கும் பேட்டரிகளுக்குமாக 
உருவாக்கே்ேடுேலவயல்ல, அத்தலகய கோருட்களினதும் 
உேகரைங்களினதும் மூலே்கோருட்களினதும் இற்க்குமதியின் 
அடிே்ேலடயில் அலவ எதிர்மலற்யான கேரும்ோகே் கோருளாதாரத் 
தாக்கங்கலள உருவாக்கலாம்.

• பவலலகள் மீதான தாக்கம் சீரானதாக இல்லல - எை்கைய் உற்்ேத்தி, மின் 
உற்்ேத்தி மற்்றும் பேட்டரி உற்்ேத்தி நடவடிக்லககளுக்கு பவலல வாய்ே்புகள் 
பவறுேட்டலவ என்று ேங்குதாரர்களால் இது முன்னிலலே்ேடுத்தே்ேட்டது. 
இந்த மாற்்ற்ம் எை்கைய்த் துலற்யிலும் வழக்கமான வாகன உற்்ேத்தித் 
துலற்யிலும் பவலல இழே்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், பேட்டரி மீள்சுழற்்சியில், 
கதாலலே்கோற்ி நுட்ேம், புதிய வாகனங்கள் என்ேன புதிய வாய்ே்புகலளயும் 
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உருவாக்கும். குற்ிே்ேிடத்தக்க ேரிவர்த்தலனகள் இருக்கும், அலவ நன்ற்ாக 
நிர்வகிக்கே்ேட பவை்டும். இலதத் தவிர பவலல இழே்பு, மீளாய்வுக்கான 
பதலவ, உள் நாட்டு உற்்ேத்தி அலகுகலள உருவாக்குதல், நிலக்கரியின் 
பமாசமான கோருளாதாரம் ஆகியலவ இந்த மாற்்ற்த்தில் சில தீர்க்கமான 
காரைிகளாக தகவலற்ிந்தவர்களால் அலடயாளம் காைே்ேடுவதுடன் 
அலவ இன்னும் அனுேவிக்கே்ேடவில்லல.

• மின்சார வாகன மாற்்ற்த்திற்்கு ஒத்துே்போவதும பவலலவாய்ே்ேில் அதன் 
தாக்கங்களும் கதாடர்ோன இரை்டாம் நிலலத் தரவுே் ேகுே்ோய்வின் 
சான்றுகள் சுவாரசியமான கை்டற்ிதல்கலள கவளிே்ேடுத்தியுள்ளன. 
உற்்ேத்திே் ேிரிவில் பவலலவாய்ே்லேே் கோறுத்தவலரயில், 37,960 
பவலலகள் குலற்யும் என்று எதிர்ோர்க்கே்ேடுகிற்து. பவலலவாய்ே்ேில் 
ோதிே்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இரை்டாவது முக்கியமான ேிரிவு 
எை்கைய்த் துலற்யாகும், இது முதன்லமயாக குலற்ந்த எை்கைய் 
நுகர்வின் காரைத்தாலாகும். OPS, PES காட்சிகளுடன் ஒே்ேிடும் போது, 
BAU சூழ்நிலலயில் பவலல எை்ைிக்லககள் அதிகமாக இருக்கும் 
என்ேலத அவதானிக்கலாம். BAU சூழ்நிலலயுடன் ஒே்ேிடுலகயில், OPS 
சூழ்நிலலயில் எை்கைய்த் துலற்யில் கமாத்தமாக 734 பவலல இழே்புகள் 
கைிக்கே்ேட்டுள்ளன. இபதபோல், PES சூழ்நிலலயில் மதிே்ேிடே்ேட்ட பவலல 
இழே்பு 439 ஆக இருக்கும்.

• மானியங்கலள வழங்குவதற்்கான விதிமுலற்கள் மட்டுமன்ற்ி, வரியும் 
வரி அல்லாததுமான தள்ளுேடிகளும் தளர்வுகளும் போன்ற் ேிற் நிதிச் 
சலுலககலள வழங்குவதன் அடிே்ேலடயிலும் அரசாங்கம் இழக்கக்கூடும். 
கேற்்பற்ாலினதும் டீசலினதும் மீதான விற்்ேலன வரி வருவாய் இழே்பு, 
தனியார் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கான டீசல் விற்்ேலன மீதான 
கசஸ் கட்டைக் குலற்ே்பு, மின்சார வாகனங்களுக்கான சாலல வரிக் 
குலற்ே்பு போன்ற் காரைங்களால் கோதுக் கருவூலத்துக்குே் ோதிே்பு 
ஏற்்ேடும். நம்ேிக்லகயான சூழ்நிலலயில் தில்லி அரசாங்கத்தின் கமாத்த 
வருவாய் இழே்பு 81,414 மில்லியன் இந்திய ரூோயாக இருக்கும் என்று 
எதிர்ோர்க்கே்ேடுகிற்து, அபத சமயம் 20,009 மில்லியன் இந்திய ரூோய் 
கமாத்த இழே்பு அரசாங்கத்தால் அவநம்ேிக்லகயான சூழ்நிலலயில் 
மதிே்ேிடே்ேட்டவாறு ஏற்்ேடும். இந்தச் சூழ்நிலலகள் தில்லியில் மின்சார 
வாகனங்களுக்கு மாறுவதிலிருந்து ஏற்்ேடும் வருவாய்ே் ோதிே்புகள் 
குற்ிே்ேிடத்தக்கனவாக இருக்கும், அபத போல் மின்சார வாகன ஊடுருவலின் 
கவவ்பவறு நிலலகளின் கீழ் ஏற்்ேடக்கூடிய பவலலவாய்ே்புத் தாக்கங்களும் 
இருக்கும். அரசாங்கம் பதசிய மட்டத்திலும் நகர மட்டத்திலும் சமூக, 
கோருளாதார, சூழல் அடிே்ேலடயில் நியாயமானதாக இருக்க பவை்டும் 
என்ற் போக்குவரத்து மாற்்ற்ங்களுக்கான ககாள்லகத் திட்டமிடலில் இந்தக் 
காரைிகலள கைக்கிற்் ககாள்ள பவை்டும்.

முதன்லம ஆய்வுகளின் கை்டற்ிதல்கள் முக்கிய தகவலற்ிந்த பநர்காைல்களால் 
ஆதரிக்கே்ேட்டாலும், கசலவுகளும் நிதி ஊக்குவிே்புகளும் மின்சார 
வாகனங்களின் நிதி அல்லாத ஊக்குவிே்புகளும் கதாடர்ோன சில பவறுேட்ட 
புள்ளிகள் காைே்ேட்டன:

• வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் இன்னமம் மின்சார வாகனங்களுக்கு 
நிதியளிக்கத் தயாராக இல்லல, ஏகனனில் அலவ ஆேத்தான முதலீடுகளாகக் 
கருதே்ேடுகின்ற்ன. சில வருடங்கள் ேயன்ேடுத்திய ேிற்கு பேட்டரி ஆயுளும் 
குலற்கிற்து, இது முதலீட்டாளர்களுக்கும் நுகர்பவாருக்கும் ஒபர மாதிரியான 
நம்ேிக்லகலய ஏற்்ேடுத்தாது.
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• குற்ிே்ோக 3W, 4W ேிரிவுகளில் மின்சார வாகனங்களுக்கான பதலவலய 
அதிகரிே்ேதில் நிதிச் சலுலககள் முக்கியமாகும். மானியங்கள் 
இல்லாவிட்டால், குலற்ந்த ேட்சம் எதிர்வரும் ஆை்டுகளில் மின்சார 
வாகனங்களின் ேயன்ோடு குலற்வாகபவ இருக்கும்.

• மின்சார வாகனத் பதலவகலள அதிகரிே்ேதற்்கான சந்லத உந்துதல் 
தீர்வுகலள உருவாக்குவதற்்கான நிலலயான மாற்்றீடுகளாக மானியங்கள் 
கருதே்ேடலாம்.

• அத்தலகய அலனத்து நிதி ஊக்குவிே்புகளும் நலடமுலற்யில் 
இருக்கும் போது, இந்தியாவில் உள்ள முலற்சாராத் துலற்லய 
இயல்ோகபவ பமம்ேடுத்தும் திற்ன் ேயிற்்சிலய உள்ளடக்கிய நிதியல்லாத 
ஊக்குவிே்புகளின் அவசியத்லதயும் முக்கிய தகவலற்ிந்தவர்கள் 
ேரிந்துலரக்கின்ற்னர். உள்ளூர் மட்டத்தில் இருந்து இத்தலகய முயற்்சிகலளக் 
ககாை்டு வர பவை்டிய அவசரத்லதயும் அவர்கள் எடுத்துலரக்கின்ற்னர்.

மாறுவதற்்கான பாளதளயப் பரிந்துளரத்தல்

இலக்கிய ஆய்வு, ேங்குதாரர் ஈடுோடுகள் மற்்றும் தாக்க மதிே்பீடுகளின் 
கை்டற்ிதல்களின் அடிே்ேலடயில், மூன்று தனிே்ேட்ட ோலதக் காட்சிகள் 
ேின்வருமாறு ேரிந்துலரக்கே்ேடுகின்ற்ன.

வழக்கம் போல் வைிகம் (BAU) எனும் ோலத இந்திய அரசாங்கம் தற்்போலதய 
விலரவுேடுத்தே்ேட்ட ோலதலயத் தீவிரமாகே் ேின் கதாடர்வதிலிருந்து விலகி, 
தயாரிே்புே் ேரவலுக்கும் சந்லதச் சக்திகளுக்கும் மாற்்ற்ங்கலள விட்டுச் கசல்லும் 
ோர்லவயில் கட்டலமக்கே்ேட்டுள்ளது.

தற்்போலதய ககாள்லகே் ோலத FAME II இன் உைர்வில் மின்சார 
வாகன மாற்்ற்த்லத லமயமாகக் ககாை்டு, கதாழினுட்ேத் தீர்வு சார்ந்த 
கை்பைாட்டத்தில் போக்குவரத்துத் துலற்லய கார்ேன் நீக்கும் தற்்போலதய 
போக்குகலளே் ேின்ேற்்றுகிற்து.

இறுதியாக, கவறும் நிலலமாற்்ற்ே் ோலத தற்்போலதய போக்குகளின் பமல் 
கட்டலமத்து, மிக முக்கியமாக கவறும் மாற்்ற்த்தின் பநரடிே் புலக் காட்சியின் 
மூலம் மாற்்ற்த்லத ஒரு இலைக்கே்ேட்ட அலமே்ோக முழுலமயாகே் 
ோர்க்கிற்து. இதன் கோருள் அலனத்துே் ேங்குதாரர்களும் இயற்்லகயாகபவ 
வடிவலமே்ேின் ஒரு ேகுதியாகக் கருதே்ேட்டாலும், மிக முக்கியமாக, 
அவர்களின் வாழ்க்லக அனுேவம் கைக்கில் எடுத்துக் ககாள்ளே்ேடுகிற்து, 
மாற்்ற்ம் அவர்கலள தீவிரமாக ஈர்க்கும் வலகயில் வடிவலமக்கே்ேடுகிற்து, 
அதன் மூலம் அவர்களின் ஆதரலவ உருவாக்குகிற்து.

பவலலவாய்ே்பும் பவலல உருவாக்கமும், உள்ளூர்ச் கசழுலமலய அதிகரிே்ேது, 
கடந்த காலே் ோதிே்புகலள நிவர்த்தி கசய்தலும் எதிர்காலே் ோதிே்புகலள 
நீக்குதலும், குடிமக்களுக்கு சுகாதாரமானவாறு சூழலல பமம்ேடுத்துதல் போன்ற் 
முக்கிய கருத்தாய்வுகளுடன் ஆட்களின் மீதும் சமூகங்களின் மீதும் இந்த மாற்்ற்ம் 
குற்ிே்ோகக் கவனம் கசலுத்துகிற்து. இது கதாடர்ோன பவலலவாய்ே்ேில் 
ோலினே் ேிளவுகலள நிவர்த்தி கசய்தல், கோதுே் போக்குவரத்துத் துலற்லய 
பமம்ேடுத்துவதற்்கான பதலவ, நகர்ே்புற் வடிவலமே்பும் திட்டமிடலும் 
ஆகியவற்்ற்ில் அதிக கவனம் கசலுத்துதல், இந்த இலக்குகலள அலடவதற்்குத் 
பதலவயான முலற்யான மாற்்ற்ங்கலள எளிதாக்குவதற்்கான விநிபயாகத் 
திட்டம் ஆகியலவ அடங்குகின்ற்ன.
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படம் 5. அணவ பரிந்துணரக்கப்படும் கொலைன்்ஸ்கணளக் கொட்டும் ேொற்றுப் 
பொணேகள்

ஆதாரம்: ஆசிரியரின் தொசாந்த கருத்து

அலனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள அரசாங்கங்கள் புதிய ககாள்லககளிலும் 
தற்்போதுள்ள ககாள்லககளிலும் கவறும் மாறுேட்ட ககாள்லககலள 
இயற்்றுவதில் முக்கிய ேங்கு வகிக்கின்ற்ன. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 
எழுத்தாவை ஆய்விலும் முதன்லம ஆராய்ச்சியிலுமிருந்து நாம் ோர்த்தது 
போல, இந்தியே் போக்குவரத்துத் துலற்யில் மாற்்ற்ங்கலளச் கசயற்்ேடுத்தத் 
பதலவயான முலற்யான மாற்்ற்த்தின் அளவு குற்ிே்ேிடத்.

தக்கதாவதுடன் பதலவயான விலளவுகலள இலையாக அலடய 
அரசாங்கத்தின் ேல துலற்களுடன் ஒருங்கிலைே்பு பதலவே்ேடுகிற்து. 
போக்குவரத்துத் துலற்யின் கார்ேன் நீக்கத்துக்கு போக்குவரத்துத் 
கதாழினுட்ேத்துக்கு கவளிபய துலற்சார் மாற்்ற்ம் பதலவே்ேடுகிற்து: 
வலலே்ேின்னல் கார்ேன் நீக்கம், இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல், இலடநிலல 
இலைே்புக்கான போக்குவரத்து வலலயலமே்புத் திட்டமிடல் ஆகிய 
அலனத்தும் கார்ேன் நீக்கே்ேட்ட போக்குவரத்து அலமே்புக்கு ேங்களிக்கும் 
காரைிகளாகும். கார்ேன் நீக்கே்ேட்ட போக்குவரத்து முலற்களுக்கான புதிய 
உட்கட்டலமே்புக்கு விலரவானதும் குற்ிே்ேிட்ட அளவிலானதுமான வளர்ச்சி 
பதலவே்ேடுகிற்து. இந்த பதசிய, ேிராந்திய, உள்ளூர் அளவிலான சவால்கலள 
எதிர்ககாள்வதற்்கும், கார்ேன் நீக்கே்ேட்ட போக்குவரத்துக்கு மாற்்ற்ங்கலளச் 
கசய்வதற்்கும் அரசாங்கம் தயார் நிலலயில் உள்ளது.
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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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1 ஆம் அட்டவணை. கொவறும் நிணலைேொற்்றங்களுக்கொனே மூன்று பொணேக் 
கொட்சிகளின் அம்சங்கள்

வழக்கம் தபொல் வைிகம் ேற்தபொணேய கொகொள்ணக கொவறும் நிணலைேொற்்றம்

தொசயைற்்ற நிர்வாகம் உதவிப் பாலத பயனர் தலைலமயிைான 
உதவிப் பாலத

தொமதுவான முன்போனற்்றத்து்டன் 
புதிய தொதாழினுட்பத்தின் 
இயற்லகயான பரவல் வல்ளவு 
நன்லமகள் காட்டுகி்றது

விலரவுபடுத்தப்பட்்ட பரவல் 
வல்ளவு்டன் கூடிய கு்றிப்பிட்்ட 
திட்்டமி்டப்பட்்ட தலையீடுகள் 
அதிக பைன்கல்ளப் 
தொபறுகின்்றன

அதிக இறுதிப் பயனர் ஈடுபாடும் 
தொதரிவின் காரணமாக 
விலரவான முல்றயான 
பரவலு்டன் திட்்டமி்டப்பட்்ட 
தலையீடுகளும்.

போமாசமான நீண்்ட காை 
உட்கட்்டலமப்பு வடிவலமப்பும் 
திட்்டமி்டலும்

நல்டமுல்றக் கண்போணாட்்டத்தில் 
உருவாக்கப்பட்்ட அலமப்பு 
சார்ந்த உட்கட்்டலமப்புப் 
பரிசீைலனகள்

அடிமட்்டக் கண்போணாட்்டத்தில் 
உந்தப்பட்்ட அலனவரின் 
நைனுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்்ட 
முழுலமயான அலமப்பு

சந்லத்ச சக்திகள் பதறுதல், 
இதன் வில்ளவாக உகப்புக் 
குல்றவான வில்ளவுப் பங்கீடும் 
உள்்ள்டக்கமும்

விரும்பிய கார்பன் 
இைக்குகல்ள மட்டுபோம 
லமயமாகக் தொகாண்்ட 
நிர்வாகத்தால் இறுதி முடிவு 
வழிந்டத்தப்படுகி்றது; சிை 
சமபங்கு ஏற்படுகி்றது

இறுதி முடிவு சி்றந்த 
இலணப் பயன்கல்ள அல்டய 
உள்்ள்டக்கிய வடிவலமப்பால் 
வழிந்டத்தப்படுகி்றது, 
சமபங்கு்ச தொசயற்பாட்டில் 
கட்்டலமக்கப்பட்டுள்்ளது

ஆதாரம்: ஆசிரியரின் தொசாந்த பல்டப்பு

திட்ட மதிப்பீட்டுப் பாடங்்கள்

திட்ட வளர்ச்சி மதிே்பீட்டின் மூலம், நாம் எதிர்கால ஆராய்ச்சி 
திட்டங்களுக்கு முன்பனாக்கி எடுத்துச் கசல்ல மூன்று முக்கிய ோடங்கலளக் 
கை்டற்ிந்துள்பளாம்:

• பல்பொலோழுங்குமுரை: ஆராய்ச்சிக் குழுவின் ேல்கலாழுங்கு 
இயல்புகளிலிருந்து ஆராய்ச்சி குற்ிே்ேிடத்தக்க வலகயில் ேயனலடந்தது, 
கவவ்பவறு கை்பைாட்டங்கள், துலற்கள், திற்ன் கதாகுே்புகள் 
என்ேவற்்ற்ிலிருந்து ேயனலடயும் இந்த வலகயான அணுகுமுலற்கள் முடிந்த 
வலர ஊக்குவிக்கே்ேட பவை்டும். சிக்கலான சவால்களில் தனித் தனியாகக் 
கவனம் கசலுத்துவதாலும் ஒரு துலற்யின் மரபுகளாலும் மட்டுபம ேதிலளிக்க 
முடியாது.

• பங்போகை்பு முரைகள்: ேங்பகற்்பு முலற்களிலும் சமூக-கோருளாதாரத் 
துலற்களிலும் அடுக்குகளிலும் ேைியாற்்றுதல் அங்கீகரிக்கே்ேட பவை்டும், 
இது ேல்கலாழுங்குக் குழுே் ேைிலயே் ேயன்ேடுத்துவதன் மூலம் 
பசர்க்கே்ேடும் முக்கியத்துவத்லதயும் மதிே்லேயும் ேிரதிேலிக்கிற்து.

• த்கவல் பொத்ோடை்பு: குழுவிற்்குள் கதாடர்பு ககாள்வது அவசியம், பமலும் 
திட்டத் தலலவர்களும் உறுே்ேினர்களும் இலையவழிக் குழு பவலலகலள 
நிர்வகிே்ேதிலும் ேைிகலளே் ேிரிே்ேதிலும் உள்ள சவால்கலளச் சமாளிக்க 
அதிகமாக முலற்யான முயற்்சிகலள பமற்்ககாள்ள பவை்டும்.
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முக்்கிய கொ்காள்ள்கப் பரிந்துளர்கள்

• ேங்குதாரர்கள் தீவிரமான மாற்்ற்த்லத விட அதிகரிக்கும் மாற்்ற்த்லத 
விரும்புகிற்ார்கள் என்ேது கை்டற்ிதல்களிலிருந்து கதளிவாக 
கவளிே்ேடுகிற்து. இந்த அதிகரிக்கும் அணுகுமுலற் உற்்ேத்தியாளர்களும் 
நுகர்பவாரும் சுமுகமாகச் கசல்லத் பதலவயான இடத்லதயும் வழங்குவதுடன் 
ககாள்லக வகுே்ோளர்களுக்கு பதலவயான ககாள்லகத் திருத்தங்கலளச் 
கசய்வதற்்கான வாய்ே்புகலள வழங்கும். ககாள்லக வகுே்ோளர்கள் இதில் 
கவனம் கசலுத்த பவை்டும்.

• போக்குவரத்துத் துலற்லய கார்ேன் நீக்குவது என்ேது மின்சார 
வாகனங்கலள ஏற்்றுக் ககாள்வபதாடு மட்டும் நின்றுவிடக் கூடாது. 
ேிரத்திபயகச் லசக்கிள் ஓட்டுதல் தடங்கள், நலடே்ேயைத்லத பமம்ேடுத்துதல், 
இரட்லடே் ோலதகலள உருவாக்குதல் போன்ற் ேிற் கதரிவுகள் மின்சார 
வாகனங்களுடன் ஒருங்கிலைக்கே்ேட பவை்டும், இதனால் வரும் 
நன்லமகள் உகந்தனவாக இருக்கும். போக்குவரத்துத் துலற்லய கார்ேன் 
நீக்குவதற்்கான கதரிவுகலள உருவாக்கும் போது மின்சார வாகனக் 
ககாள்லககள் அலனத்லதயும் கருத்திற்் ககாள்ள பவை்டும்.

• சமூகத்லத உள்ளடக்கிய மின்சார வாகனக் ககாள்லககள் மிகவும் விரும்ேத் 
தக்கலவயாக இருந்தாலும், அலவ கேரும்ோலும் சிக்கலான வர்த்தகே் 
ேரிமாற்்ற்ங்கலள உள்ளடக்கியலவ ஆகும். கசயற்்ோட்டில் இழே்ேவர்களும் 
ஆதாயம் அலடேவர்களும் இருே்ோர்கள். நட்டமலடந்தவர்கலளயும் 
இலாேமீட்டுபவாலரயும் அலடயாளம் கை்டு சரியான மதிே்பீடு கசய்யே்ேட்டு, 
பதலவயான ககாள்லக அளவிலான திருத்தங்கள் கசய்யே்ேட பவை்டும். 
கேரும்ோலான ககாள்லககளில் இது கதளிவாக இல்லல.

• நாட்டில் கோதுே் போக்குவரத்து, தனியார் போக்குவரத்து அலமே்புகள் 
கதாடர்ோன விவாதத்துக்கு அதிகமாகக் ககாள்லகக் கவனம் பதலவ. 
கோதுே் போக்குவரத்துத் துலற்லய விட, தனியார் போக்குவரத்துத் 
துலற்லய பமம்ேடுத்துவதற்்கு ககாள்லக ஊக்குவிே்புகள் அதிக முலனே்புக் 
காட்டுகின்ற்ன என்ேது ேகுே்ோய்விலிருந்து கவளிே்ேடுகிற்து. கோதுச் 
சாலலே் போக்குவரத்துத் துலற் நகர்ே்புற் லமயங்களில் உள்ள நடுத்தர 
வருவாய்ே் ேிரிவினருக்குே் ேைியாற்்றுவது குலற்வானது என்ேதால் 
கோதுே் போக்குவரத்துக்கான கட்டலமக்கே்ேட்ட ககாள்லக உந்துதலல 
உருவாக்க பவை்டிய ஒரு துலற் சார் பதலவ உள்ளது.

• முக்கியமாக, கிராமே்புற்ங்களில் மின்சார வாகன மாற்்ற்த்தின் தாக்கம் 
கதளிவாக இல்லாததுடன் குலற்வான ககாள்லகக் கவனத்லதே் 
கேற்்றுள்ளது என்ேது திட்டத்திலிருந்து கவளிே்ேட்டது. ககாள்லககள் 
தங்கள் மின்சார வாகனே் ேயன்ேடுத்துதல் திட்டங்களில் கிராமே்புற்ங்கலளத் 
திற்ம்ேட ஒருங்கிலைே்ேதற்்கான திட்டங்கலள வலரய பவை்டும்.

• கசலவு, குற்ிே்ோக, முற்்கூட்டிய கசலவுகள் மின்சார வாகனம் எடுே்ேதற்்கு 
ஒரு கேரிய தலடயாக உள்ளது. எவ்வாற்ாயினும், இது வலரயான ககாள்லக 
ேைமில்லாத அம்சங்கலளக் காட்டிலும், கசலவுக் குலற்ே்புக்கான ேைே் 
ேலன்களில் விகிதாசாரமாக கவனம் கசலுத்துகிற்து. மற்்ற் நாடுகலளே் 
போலல்லாமல், கேரும்ோலான பகாரிக்லக ேக்க ஊக்குவிே்புகள் 
நிதி இயல்புலடயலவயாகும், அங்கு முன்னுரிலமத் தரிே்பு வசதிகள், 
சிற்ே்பு சாலலே் ோலதகள் போன்ற்லவ மின்சார வாகனங்களுக்கு 
வழங்கே்ேடுகின்ற்ன. மின்சார வாகனே் ேயன்ோட்லட இயக்குவதில் இந்தே் 
ேைமில்லாத நன்லமகலள ஒருங்கிலைக்க ககாள்லககள் பதலவ.
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• வீட்டு மின்பனற்்ற் நிலலயங்களுக்கு ஊக்குவிே்புகள் வகுக்கே்ேட்டாலும், 
ஊக்குவிே்புகளின் சீரான அணுகுமுலற்யிலும் ேைமில்லாத 
நடவடிக்லககளிலும் கவனம் குலற்வாக இருே்ேது அதன் ஏற்்ற்த்திற்்கு 
முக்கிய தலடயாக உள்ளது. வீட்டு மின்பனற்்ற் நிலலயங்களுக்கு 
கோருத்தமான நிதி, நிதியல்லாத சலுலககலளக் ககாள்லககள் வகுக்க 
பவை்டும். அத்தலகய ஊக்குவிே்லே வடிவலமக்கும் போது அவசியமான 
நகரங்கலளக் கருத்திற்் ககாள்ள பவை்டும்.

• மின்சார வாகனங்கலள எடுத்துக் ககாள்வதற்்கு நம்ேிக்லகக் குலற்ோட்டுச் 
சிக்கல்கள் கேரிய சவால்களாக உருவாகி வருகின்ற்ன. குற்ிே்ோக, பேட்டரி 
மாற்்றீட்டு ஏற்்ோடு என்ேது நம்ேிக்லகக் குலற்ோட்டுச் சிக்கல்கள் கடுலமயாக 
இருக்கும் விடயமாகும். பேட்டரிகளுக்கான தரே்ேடுத்தல்கள் இல்லாததால், 
பேட்டரி மாற்்றீட்டுத் திட்டம் சில தலடகலள எதிர்ககாள்ளலாம். மின்சார 
வாகன பேட்டரிகளுக்கான ஒழுங்குமுலற்த் தரே்ேடுத்தல்கலள உருவாக்கிச் 
கசயற்்ேடுத்த பவை்டிய அவசியம் உள்ளது.

• மின்சார வாகன மின்பனற்்ற் நிலலயக் கட்டிடத்திலிருந்து அவற்்றுக்கான 
வலுலவே் கேற்்ற்ால், அது மின்சார விநிபயாகே் ேயன்ோடுகளின் 
நிதிச் சுகாதாரத்லத பமலும் பமாசமாக்கலாம். இதற்்கு மின்சாரத் துலற், 
போக்குவரத்துத் துலற் ஆகிய இரை்லடயும் பசர்த்துக் கருத்திற்் ககாை்டு 
ககாள்லககலள அலமக்கத் பதலவே்ேடலாம். இந்த வலகயில் ககாள்லக 
உந்துதல் காைே்ேடாததுடன் அலவ துரிதே்ேடுத்தே்ேட பவை்டும்.

• நிர்வாக முன்னைியில் மத்திய, மாநில, நகர மட்டங்களிலான 
அரசாங்கங்களின் ஒருங்கிலைே்பு ேலே்ேடுத்தே்ேட பவை்டும். 
கேரும்ோலும் நகர அரசாங்கங்கள் தங்களுக்பக உரிய குற்ிே்ேிட்ட 
நிர்வாக அலமே்புகலளக் ககாை்டுள்ளன என்ேது ஆய்வில் இருந்து 
கவளிே்ேட்டது, இது மத்திய, மாநில மட்டங்களில் நலடமுலற்யில் உள்ள 
ஆட்சி முலற்களிலிருந்து முற்்ற்ிலும் பவறுேட்டது. எனபவ, இந்தக் ககாள்லக 
இலக்குகலளச் சீரலமக்க போதுமான ககாள்லக நடவடிக்லககள் பதலவ.

• இற்க்குமதிச் கசலலவக் குலற்ே்ேதன் மூலம் நாடு ஆதாயமலடயும் அபத 
பவலள மின்சார வாகனத் தயாரிே்புகள்,  உேகரைங்கள், பேட்டரிகள் 
என்ேவற்்றுக்கு உள் நாட்டுத் கதாழினுட்ேங்களும் கதாழிற்்சாலலகளும் 
உருவாக்கே்ேடாவிட்டால், அது கேரும்ோகே் கோருளாதாரத்லத 
எதிர்மலற்யாகே் ோதிக்கலாம். அத்தலகய கோருட்களினதும் 
உேகரைங்களினதும் மூலே்கோருட்களினதும் இற்க்குமதியின் 
அடிே்ேலடயில் தாக்கங்கள் ஏற்்ேடும். உற்்ேத்தியுடன் ேிலைந்த 
ஊக்குவிே்புகள் (PLI) போன்ற் ககாள்லகத் திட்டங்கள் அத்தலகய உள் 
நாட்டுத் கதாழினுட்ேங்கலள பமம்ேடுத்த வடிவலமக்கே்ேட்டுள்ளன 
என்ற்ாலும், PLI திட்டத்லத விலரவுேடுத்தி, பதலவயான வளங்களின் உள் 
நாட்டு வளர்ச்சிக்கு பமலும் ககாள்லக உந்துதலல வழங்க பவை்டும்.

• எை்கைய்த் துலற்யிலும் வழக்கமான வாகன உற்்ேத்தித் துலற்யிலும் 
பவலல இழே்புகள் ஏற்்ேடுவதன் காரைமாக பவலலகளின் மீதான 
தாக்கங்கள் மிகவும் கவலலயளிக்கின்ற்ன, இருே்ேினும், கட்டலமக்கே்ேட்ட 
ககாள்லக உந்துதல் பேட்டரி மீள்சுழற்்சி, கதாலலே்கோற்ி நுட்ேம், புதிய 
வாகனங்கள் என்ேன பவலலச் சிக்கல்கலளத் தீர்ே்ேதுடன் நீை்ட 
காலத்திற்்குே் ேிற்கு புதிய பவலலகளுக்கான புதிய வாய்ே்புகலள 
உருவாக்கலாம்.
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• இறுதியாக, மின்சார வாகனங்களுக்கு மானியங்கள் வழங்கே்ேடுவதாலும், 
ேல்பவறு வரிகலளயும் கசஸ் வரிகலளயும் குலற்ே்ேதாலும் கோது 
கருவூலத்திற்்கு வருவாய் இழே்பு ஏற்்ேடலாம், இந்த இழே்லே ஈடுகட்ட மாற்்று 
அணுகுமுலற்கள் பதலவ. குலற்ந்த ேட்சம் குறுகிய காலத்திலாவது இழே்லே 
ஈடுகட்ட அரசாங்கம் எை்கைய்யின் மீதும் எரிவாயுவின் மீதும் கூடுதலான 
வரிகலள விதிக்க பவை்டும்.
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அ்காடமிறைப் பற்ைி
ேிரிட்டிஷ் அகாடமி ஒரு சுயாதீனமான, தன்னாட்சி அலமே்ோகும், இது 
கிட்டத்தட்ட அற்ிஞர்கள் மற்்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களாக 1,௦௦௦ ஐக்கிய 
இராச்சியத்தினரும் 300 கவளிநாட்டினரும் இருக்கும் அகாடமி ஆகும். இதன் 
பநாக்கங்கள், அதிகாரங்கள் மற்்றும் ஆளுலகயின் கட்டலமே்பு ஆகியலவ 
தனியுரிலம கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கே்ேட்ட சாசனம் மற்்றும் அதன் துலைச் 
சட்டங்களில் குற்ிே்ேிடே்ேட்டுள்ளன. வைிகம், ஆற்்ற்ல் மற்்றும் கதாழில்துலற் 
உத்தித் (BEIS) துலற்யின் மானியத்தால் ஒதுக்கே்ேட்ட அற்ிவியல் மற்்றும் 
ஆராய்ச்சி ேட்கஜட்டில் இருந்து அகாடமி கோது நிதிலயே் கேறுகிற்து. இது 
தனியார் ஆதாரங்களில் இருந்து ஆதரலவே் கேறுகிற்து மற்்றும் அதன் 
கசாந்த நிதியிலும் கசயல்ேடுகிற்து. இங்பக கவளிே்ேடுத்தே்ேட்ட கருத்துக்கள் 
மற்்றும் முடிவுகள் தனிே்ேட்ட ஆய்வாளர்களால் அங்கீகரிக்கே்ேட பவை்டிய 
அவசியமில்லல, ஆனால் அலவ கோது விவாதத்திற்்கு ேங்களிே்ேதாக 
ேரிந்துலரக்கே்ேடுகின்ற்ன.



பிரிட்டிஷ் அகா்டமி என்பது ஐக்கிய இரா்சசியத்தின் 
மனிதபோநயம் மற்றும் சமூக அ்றிவியலுக்கான போதசிய 
அகா்டமி ஆகும். உைகத்லதப் புரிந்துதொகாள்்ளவும், 
பிரகாசமான எதிர்காைத்லத வடிவலமக்கவும் இந்தத் 
துல்றகல்ள நாங்கள் ஒன்று திரட்டுகிபோ்றாம்.

இன்ல்றய சிக்கைான சவால்க்ளான தொசயற்லக 
நுண்ண்றிவு முதல் காைநிலை மாற்்றம் வலர, தொசழிப்லப 
உருவாக்குவது முதல் நல்வாழ்லவ போமம்படுத்துவது 
வலர- மக்கள், கைா்சசாரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் 
பற்்றிய நமது நுண்ண்றிலவ விரிவுபடுத்துவதன் மூைம் 
மட்டுபோம தீர்வுகல்ளக் காண முடியும்.

நாங்கள் ஐக்கிய இரா்சசியத்திலும் தொவ்ளிநாடுக்ளிலும் 
ஆராய்்சசியா்ளர்கள் மற்றும் திட்்டங்க்ளில் முதலீடு 
தொசய்கிபோ்றாம், புதிய சிந்தலன மற்றும் விவாதங்களு்டன் 
தொபாதுமக்கல்ள ஈடுபடுத்துதல், போமலும் அ்றிஞர்கள், 
அரசாங்கம், வணிகம் மற்றும் குடிசார் சமூகத்லத 
ஒன்்றிலணத்து அலனவரின் நைனுக்காக தொகாள்லகயில் 
தொசல்வாக்கு தொசலுத்துகிபோ்றாம்.

பிரிட்டிஷ் அகா்டமி 
10–11 கார்ல்்டன் ஹவுஸ் தொ்டரஸ்  
ைண்்டன் SW1Y 5AH
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