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ല�ോകത്തില� തലനെ 
വളലെ ലവഗം വളർ

ന്നുലകോണ്തിെതിക്കുനെ മോർക്കറ്ോ
ണ് ഇന്ത്യൻ ഓല്ോ ലമോബൈൽ 
ലെക്ടർ. ഇന്ത്യയതിൽ  വോഹനങ്ങൾ 
ക്രമോതീതമോയതി കൂടുനെതതിനോൽ വോ
ഹനങ്ങളതില�  ലെയതിൽ  ബൈപ്തിലൂലെ
യുളള പുകമ�തിനീകെണം കോെണം 
അന്െീക്ഷത്തില� വോയുവതിലറെ 
ഗുണനതി�വോെം കുറയുകയും  ആലെോ

ഗത്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ോകുകയും ലെയ്യുന്നു.  
ഇന്ത്യയുലെ  പ്രധോനലപ്് നഗെങ്ങളതിൽ വോ

ഹനങ്ങളതിൽ നതിന്നുളള മ�തിനീകെണം കോെണം വള
ലെയധതികം ബുദ്തിമു്് ലനെതിടുന്നുണ്്.  ഇതതിന് ഒരു 
ൈെതിഹോെമോണ് ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങൾ.

ഭോെതെർക്കോർ 2013 ൽ  National Electric 
Mobility Mission Pan (NEMMP) എനെ ൈദ്തതി പ്ര
ഖത്യോൈതിക്കുകയും അത് പ്രകോെം 2030 ഓടുകൂെതി 30 %  
വോഹനങ്ങൾ ഇ�ക്ടതിക് വോഹനം ആയതി മോറ്റുനെ
തതിനുളള ൈദ്തതി ആവതിഷ്കെതിക്കുകയും ലെയ്തു. 2018 
മോർച്തിൽ ഭോെതെർക്കോെതിലറെ ഊർജ്ജമന്തോ�യം 
National e-mobility programme നെപ്തി�ോക്കതി.  ഇത് 
അനുെെതിച്് ഇ�ക്ടതിക്കൽ ലവഹതിക്കതിൾ നതിർമ്ോ
തോക്കൾ, െോർജതിംഗ് ഇൻസ്ട്രച്ർ കമ്പനതികൾ ഫ്ീറ്് 
ഓപ്ലറലറ്ഴ്് എനെതിവർക്ക് ലവണ് എല്ോ െഹോയവം 
നൽകതി വരുന്നു.

െംസ്ോന െർക്കോർ 'കോർൈൺ നയൂട്രൽ ഗലവ
ണൻെ് ലപ്രോലജക്ട് '  എനെ ഒരു പുതതിയ ൈദ്തതി 
അലനർ്്  മുഖോന്തിെം  നെപ്തി�ോക്കതി വരുന്നു. ഈ 
ൈദ്തതി പ്രകോെം നതി�വതിൽ െർക്കോർ വകുപ്പുകളതി
ലം സ്ോൈനങ്ങളതിലം ലകോൺട്രോക്ട് വത്യവസ്യതിൽ 
ഉൈലയോഗതിക്കുനെ വോഹനങ്ങൾ മോറ്തി അലനർ്് വഴതി  
ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങൾ ഉൈലയോഗതിക്കണലമനെ് നതി
ഷ്കർഷതിക്കുന്നു. ലകെളത്തിലെനീളം വോഹനങ്ങൾക്ക് 
ആവശത്യമോയ െോർജതിങ് ല്റേഷനുകളം അലനർ്തി
ലറെ ആഭതിമുഖത്യത്തിൽ സ്ോൈതിക്കുന്നു.

അമിത്മീണഐ.എ.എസ്
ഡയറക്ടർ, അലനർ്് 

    kpØnc hnIk\¯n\v 
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അന്െീക്ഷ മ�തിനീകെണവം കോ�ോവസ്ോ വത്യതതിയോനവം 
നതിയന്തതിച്് ൈെമോവധതി ഹെതിതൈോതയതിലൂലെ  സുസ്തിെ 

വതികെനം �ക്ഷത്യമതി്് ലകെളത്തിൽ കോർൈൺ നയൂട്രൽ ഗലവണൻ
െ് ലപ്രോജക്ട്  നെപ്തി�ോക്കോൻ െർക്കോർ തീരുമോനമോയതി. ഇതതിലറെ 
ഭോഗമോയതി െർക്കോെതിലറെ വതിവതിധ വകുപ്പുകളതിൽ കെോർ വത്യവസ്യതിൽ 
ഉൈലയോഗതിക്കുനെ ഡീെൽ/ലൈലട്രോൾ വോഹനങ്ങൾക്ക് ൈകെമോയതി 
ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾ നല്കുനെ  ൈദ്തതിയുലെ ധോെണോൈത്ം അലനർ
്് ഡയറക്ടർ ശ്ീ.അമതിത് മീണ ഐ.എ.എെ് ഉം, ലകന്ദ്ര ഊർജ്ജ 
മന്തോ�യത്തിനുകീഴതിലളള എനർജതി എഫതിഷൻെതി െർവ്ീെെ് 
�തിമതിറ്ഡതിലറെ (EESL) എം.ഡതി ശ്ീ. ൌെഭ് കുമോറും തമ്തിൽ ല�ോക 
ൈെതിസ്തിതതി ദതിനമോയ ജൂൺ 5 ന് െോവതില� 11 മണതിക്ക് അലനർ്് 
ലകോൺഫറൻെ് ഹോളതിൽ നെനെ ഓൺബ�ൻ െെങ്ങതിൽ ഒപ്പുവച്ചു.  

ഇതതിലറെ ആദത്യഘ്ം എനെ നതി�യതിൽ കോർൈൺ നയൂട്രൽ ഗലവ
ണൻെ് ലപ്രോജക്ട്  പ്രകോെമുളള ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങൾ മോത്ലമ െർ
ക്കോർ ഓഫീസുകളതിൽ ഇനതിമുതൽ വോെകയ്ക് പുതുതോയതി എടുക്കോൻ 
ൈോടുളളൂ എനെ് െർക്കോർ ഉത്െവോയതിട്ടുണ്്.

ഇ.ഇ.എസ്്.എൽ - ലന പ്രതതിനതിധീകെതിച്ചുലകോണ്് ശ്ീ. എൻ 
ലമോഹൻ (Head-EVCI & SH –Kerala) ശ്ീ. അമതിത് കൗശതിക് (ED) എനെതി
വരും ശ്ീ.ൈതി. വൽെെോജ്. (Tech.Director, ANERT), ശ്ീ. ൈതി. െന്ദ്രലശഖ
െൻ (General Manager, ANERT), ശ്ീ. മുഹമ്ദ് ഹോെതിെ്. എം (Finance 
Manager, ANERT) എനെതിവരും ഓൺബ�ൻ െെങ്ങതിൽ ൈലകെടുത്തു.



ഇ�ക്ടതിക് ഓല്ോറതിക്ഷ വോങ്ങുലമ്പോഴം, ഇ�ക്ടതിക് സ്കൂ്ർ വോ
ങ്ങുലമ്പോഴം ഇതതിൽ ഉൈലയോഗതിക്കുനെ ൈോറ്റതിക്ക് ലമോല്ോർ, 

കൺലട്രോളർ എനെതിവയ്ക് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം വോറണ്തി/എ എം 
െതി ഉലണ്ോ എനെ് ഉറപ്ോക്കുക.   ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങളലെ 30-
50% വതി� അതതിൽ ഉൈലയോഗതിച്തിെതിക്കുനെ ൈോറ്റതിയുലെതോണ.്

കൂെോലത ൈോറ്റതിയുലെയും ലമോല്ോറതിലറെയും ലശഷതി പ്രധോന 
ഘെകമോണ.്  നതി�വതിൽ 1 kW മുതൽ      5 kW വലെ ലശഷതിയു
ളള ലമോല്ോറുകളലെ സ്കൂ്റുകൾ �ഭത്യമോണ.് ലമോല്ോറതിലറെ ലശഷതി 
കൂടുലന്ോറും വോഹനത്തിലറെ ൈവർ കൂടുനെതോണ.് ലമോല്ോറതിലറെ 
ലശഷതി കൂടുലന്ോറും സ്കൂ്റതിലറെ ല�ോഡതിംഗ് ലശഷതി കൂടുനെതും, 
ലൈലട്രോൾ സ്കൂ്റുകളലെ അലത ൈവറതിൽ ഉൈലയോഗതിക്കോനും 
െോധതിക്കും.  അതുലൈോല� ൈോറ്റതിയുെ ലശഷതി 2kWh മുതൽ 5kWh 
വലെ �ഭത്യമോണ.്  കൂടുതൽ ൈോറ്റതി ലശഷതിയുളള സ്കൂ്റുകൾക്ക് 
കൂടുതൽ ലവഗതയതിൽ െ ഞ്ച െ തി ക്ക ോ നു ം , 
ഒറ് െോർജതിംഗതിൽ കൂടുതൽ ദൂെം ഓെതി
ക്കോനും െോധതിക്കും.
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ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങളതിൽ ബെ�ൻെർ ബൈപ്് ഇല്ോത്

തതിനോൽ അന്െീക്ഷമ�തിനീകെണം പൂർണ്ണമോയും ഒഴതിവോ
ക്കുവോനും, പുക ശ്വെതിക്കുനെത് ലകോണ്ടുളള ആലെോഗത്യപ്രശ്നങ്ങൾ 
ഒഴതിവോക്കുവോനും െോധതിക്കും. കൂെോലത ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾക്ക് 
ഡീെൽ കോറുകലള അലൈക്ഷതിച്് ഇന്ധന ലെ�വ് 1/5 മോത്മോ
ണ.്  ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾക്ക് ശബ്ദമ�തിനീകെണമതില്. ഡീെൽ 
കോറുകലള അലൈക്ഷതിച്് ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾക്ക് മൂവതിംഗ് ൈോർട്ടു
കൾ കുറവോയതതിനോൽ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ കുറവോണ.്

ഇ�ക്ടതിക് കോറുകളലെ പ്രധോനഭോഗങ്ങൾ ലമോല്ോർ, കൺ
ലട്രോൾ, ൈോറ്റതി എനെതിവയോണ.്  ഡീെൽ വോഹനങ്ങളതിലളള 
ലറഡതിലയറ്ർ, ബെ�ൻെർ ബൈപ്,്  ക്ലച്,് ഡീെൽ കം 
എഞ്ചതിൻ, ഗതിയർ ലൈോക്,് ്റേോർ്ർ ലമോല്ോർ എനെതിവ 
ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങളതിൽ ഇല്. ആയതതിനോൽ 
ഓയതിൽ ലെയ്ഞ്ച,് മറ്് െർവ്ീെതിംഗ,് അറ്കുറ്
പ്ണതികൾ എനെതിവ ഇ�ക്ടതിക് വോഹനത്തിൽ 
വളലെ കുറവോണ.് ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾ 1 
യൂണതിറ്് ബവദയുതതി ഉൈലയോഗതിച്് 10 Km 
വലെ െഞ്ചെതിക്കോൻ  െോധതിക്കും ഡീെൽ 
കോറുകലള അലൈക്ഷതിച്് 1/5 ഇന്ധനലെ�
വ് മോത്ലമ ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾക്ക് ലവണ്തി 
വരൂ.  ബമനർ റതിപ്യർ വർക്കുകളോയ 
Break pad clening, wiper blade cleaning, 
Headlight bulb replacement     എനെതിവലയ  
ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾക്ക് ലവണ്ടൂ.

കൂെോലത ലമോല്ോർ, ൈോറ്റതി എനെതിവയ്ക് 5-8 
വർഷം വോറണ്തിയുണ്.് ഈ ൈദ്തതി പ്രകോെം  ഇ�
ക്ടതിക് വോഹനം ഓലെോ മോെവം എത് കതില�ോമീറ്ർ 
ലവണലമകെതിലം െഞ്ചെതിക്കോൻ  െോധതിക്കും.  ഒരു യൂണതിറ്് 
ബവദയുതതി ഉൈലയോഗതിച്് 8-12  കതില�ോമീറ്ർ വലെ െഞ്ചെതിക്കോം.

കഴതിഞ്ഞ 5 വർഷം മുൻൈ് വലെയുണ്ോയതിരുനെ അൈെത്യോപ്ത
തകൾ പൂർണ്ണമോയും ൈെതിഹെതിച്തിട്ടുളളതോണ് പുതതിയ ബവദയുത 
വോഹനങ്ങൾ.  കഴതിഞ്ഞ കോ�ങ്ങളതിൽ ഇ�ക്ടതിക് കോറുകളലെ  ലമോ
ല്ോറുകളലെ ലശഷതി     10 kW ആയതിരുന്നു.  എനെോൽ 
പുതതിയ ഇ�ക്ടതിക് കോറുകളലെ ലമോല്ോ

റതിലറെ ലശഷതി 30 kW -100 kW മുത�ോണ.്  കൂെോലത ഇൻഡക്ഷൻ  
ലമോല്ോറതിന് ൈകെം ഇന്ധനക്ഷമത കൂെതിയ Permanent Magnet 
Synchronous Motor കളോണ് പുതതിയ ഇ�ക്ടതിക് കോറുകളതിൽ ഉൈ
ലയോഗതിക്കുനെത.്  1200-1800 െതി.െതി ലശഷതിയുളള വോഹനങ്ങളലെ 
അലത ൈവർ ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങളതിൽ ഉണ്ോയതിെതിക്കും.

 കഴതിഞ്ഞ കോ�ങ്ങളതിൽ ഇ�ക്ടതിക് കോറുകളതിൽ ഉൈലയോഗതി
ക്കുനെ �തിഥതിയം-അയൺ ഫോമതി�തിയതിലളള �തിഥതിയം ലകോൈോൾ്് 
ഓബക്ഡ് ൈോറ്റതികളോണ് ഉൈലയോഗതിച്തിെതിക്കുനെത.്  ഇത്െം 
ൈോറ്റതികൾക്ക് 3 വർഷം മോത്മോണ് വോറണ്തി ഉണ്ോയതിരുനെ
ത.്  ഇത്െം ൈോറ്റതികൾ ൈെമോവധതി 5 വർഷം വലെ ഉൈലയോ

ഗതിക്കോൻ െോധതിക്കുന്നുളളൂ. എനെോൽ നതി�വതില� ഇ�ക്ടതി
ക് വോഹനങ്ങളതിൽ �തിഥതിയം ലഫലറോ ലഫോലഫേറ്് 

ൈോറ്റതികളോണ്  ഉൈലയോഗതിക്കുനെത.് ഇത്െം 
ൈോറ്റതികൾക്ക്  8 വർഷം വോറണ്തിയോണു

ളളത.്  കൂെോലത ഇത്െം ൈോറ്റതികൾക്ക് 
ഉൈലയോഗമനുെെതിച്്  10-15 വർഷം വലെ 
ഈെ് നതില്കുവോൻ െോധതിക്കും. ഇനതിമുതൽ 
പുതതിയതോയതി ഇറങ്ങുനെ വോഹനങ്ങളതിൽ 
ൈോറ്റതിയുലെ ലകമതിസ്ട്രതി മോറ്തി �തിഥതിയം 
ലൈോളതിലമർ ൈോറ്റതി, �തിഥതിയം ബെറ്ോലന
റ്്  ൈോറ്റതി �തിഥതിയം അയൺ ഗ്ോഫ്തിൻ 
ൈോറ്റതി എനെീ ൈോറ്റതികളം ഉൈലയോഗതി
ക്കോൻ െോദ്ത്യതയുണ്.് 
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ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങളലെ ൈോറ്റതിയുലെ ലശഷതിക്ക് അനുെ
െതിച്് ലകന്ദ്ര െർക്കോെതിലറെ FAME (Faster Adoption and 

Manufacturing Electric Vehicle in India)എനെ ൈദ്തതി പ്രകോെം 
ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങൾക്ക് െൈ്െതിഡതി നല്തി വരുന്നു.  കൂെോലത 
ലകന്ദ്ര-െംസ്ോന െർക്കോരുകൾ ഇ�ക്ടതിക് വോഹനങ്ങളലെ 
െോക്് 18% നതിന്നും 5 %ആയതി കുറച്ചു.

മോെം 22,950/- രൂൈ മുതൽ 42,840/- രൂൈ വലെ  വോെക 
ഇനത്തിൽ വതിവതിധ തെത്തിലളള ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾ  അലനർ്് 
െർക്കോർ  വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്നു.  ഒരു മോെലത് അഡ്വോൻ
െ് വോെകയും, എഗ്തിലമറെ് ഒപ്തിടുകയും ലെയ്ോൽ 15-30 ദതിവെ
ത്തിനകം പുതതിയ ഇ�ക്ടതിക് കോറുകൾ �ഭതിക്കും.  6-8 വർഷം 
വലെ ഉളള കോ�യളവതിൽ �ീെ് ലകോൺട്രോക്ട് നല്കുനെ കോറുകൾ
ക്ക് ഇൻഷുറൻെ്, െോക്്, െജതിലസ്ട്രഷൻ എനെതിവ അലനർ്് നല്കു
നെതോണ്.
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ടറോ്റോ ടിറ�റോർ ഇ. വി
•	3	ഫേസ	്എ.സി	ഇൻഡക്ഷൻ	ഫ�ോഫ്ോർ
•	ഫ�ോഫ്ോർ	ഫ�ോർക്	്105	NM
•	ഫ�ോഫ്ോർ	കപ്ോസിറ്ി	30	KW
•	മുഴുവൻ	ചോർജ്ിൽ	100	മുതൽ	140	KM	വരെ	ഓ�ിക്ോനോകും.
•	12	രസക്ൻറ	്രകോണ്	്60	KM	സ്പീഡിൽ	എത്ും.
•	ഡി	സി	 േോസ്റ്	് ചോർജിുംഗ	് ഫ്റേഷനിൽ	 നിന്ും	 ചോർജ്്	
രചയ്യുഫ്ോൾ	15	മുതൽ	60	�ിനു്	്രകോണ്	്80	ശത�ോനും	
ബോറ്റി	ചോർജ്	്രചയോും.

അലനർ്തിലറെ കോർൈൺ നയൂട്രൽ ഗലവ
ണൻെ് ലപ്രോലജക്ട് ൈദ്തതി  

പ്രകോെം 3 തെം വോഹനങ്ങളോണ് 
വതിതെണം ലെയ്യുനെത.്  ടാറ്ാ ടിഗ�ാർ
ഇ.വി., ഹുണ്ായ് ഗ�ാണ ഇ.വി, ടാറ്ാ
നെക്സൺ ഇ.വി എനെതിവയോണ് െർ
ക്കോർ വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകുനെത.്  
ഇതതിൽ മന്തതിമോർ, സ്ോൈനലമധോവതി
കൾ , ജതില്ോ ജഡ്ജതി, സൂപ്രണ്് ഓഫ് 
ലൈോ�ീെ ്എനെതിവർക്ക ്ഹുണ്ോയ ്ലകോണ 
ഇ.വതി ആണ ്െർക്കോർ നതിർലദേശതിക്കുനെത.്

ImdpIÄ.... lcnXbm-{X¡v

ഹുണ്റോയ് റകറോണ ഇ.വി
•	രെർ�ിനന്	്�ോഗ്നറ്	്സിഫ്ക്ോണസ	്ഫ�ോഫ്ോർ 
ഫ�ോഫ്ോർ	കപ്ോസിറ്ി	100	KW

•	ഫ�ോഫ്ോർ	ഫ�ോർക്	്395	NM
•	ഫ�ോഫ്ോർ	കപ്ോസിറ്ി	100	KW
•	മുഴുവൻ	ചോർജ്ിൽ	380	മുതൽ	450	KM	വരെ	ഓ�ിക്ോനോകും.
•	12	രസക്ൻറ	്രകോണ്	്100	KM	സ്പീഡിൽ	എത്ും
•	ഡി	സി	േോസ്റ്	്ചോർജിുംഗ	്ഫ്റേഷനിൽ	നിന്ും	ചോർജ്	്രചയ്യുഫ്ോൾ	 
15	മുതൽ	60	�ിനു്	്രകോണ്	്80	ശത�ോനും	ബോറ്റി	ചോർജ്	്രചയോും

ടറോ്റോ നനക്സൺ ഇ.വി
•	രെർ�ിനന്	്�ോഗ്നറ്	്സിഫ്ക്ോണസ	്ഫ�ോഫ്ോർ	കപ്ോസിറ്ി	100	KW
•	ഫ�ോഫ്ോർ	ഫ�ോർക്	്245	NM
•	ഫ�ോഫ്ോർ	കപ്ോസിറ്ി	95	KW
•	മുഴുവൻ	ചോർജ്ിൽ	280	മുതൽ	312	KM	വരെ	ഓ�ിക്ോനോകും
•	12	രസക്ൻറ	്രകോണ്	്100	KM	സ്പീഡിൽ	എത്ും
•	ബോറ്റി	കപ്ോസിറ്ി	32.2	KWh	
•	ഡി	സി	േോസ്റ്	്ചോർജിുംഗ	്ഫ്റേഷനിൽ	നിന്ും	ചോർജ്	്രചയ്യുഫ്ോൾ	15	
മുതൽ	60	�ിനു്	്രകോണ്	്80	ശത�ോനും	ബോറ്റി	ചോർജ്	്രചയോും
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Sl 
No E Car Model Period of 

Contract
Vehicle Warranty/ 

Comprehensive AMC
Motor and Battery 

Warranty

Monthly Lease 
Rent 

(GST 5%  Extra)

Annual 
Escalation

1 Tata Tigor EV 
(SEDAN) 6 years

Warranty including 
Comprehensive AMC- 5 
Years

5 Year or 1,00,000 kM 
(whichever is earlier)

Rs. 22,950/- 10%

2
Hyundai Kona 
Electric 
(SUV)

8 years
Vehicle Warranty 3 Years 
or 1,25,000 Km (whichever 
is earlier)

8 Year or 1,50,000 kM 
(whichever is earlier)

Rs. 42,840/- 05%

3 Tata Nexon EV 
(SUV) 8 years

Vehicle Warranty 3 Years 
or 1,25,000 Km (whichever 
is earlier)

8 Year or 1,50,000 kM 
(whichever is earlier)

Rs. 27,540 /- 05%

Period of Contract, Warranty & Lease Rent of various models of E Cars


