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ആെ� ഇ-സി�ി തിരുവന�പുര�ും,
േകാഴിേ�ാടും വിൽ�നയ് െ��ി�്
പിയാജിേയാ
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േപായ വർഷമാണ് വാണിജ� വാഹന നിരയിേല�് ത�ള�െട ആദ� ഇല��ിക് �തീ

വീലറിെന പിയാജിേയാ അവതരി�ി�ത്. ആെ� ഇ-സി�ി എ�് േപരി�ിരി�ു� േമാഡലിന്

വിപണിയിൽ 1.97 ല�ം രൂപയാണ് എക്സ്േഷാറൂം വില.

ഇേ�ാഴിതാ ആെ� ഇ-സി�ിെയ േകരള�ിലും

വിൽ�നയ്�് എ�ി�ിരി�ുകയാണ്

നിർ�ാതാ�ൾ. തുട��ിൽ

തിരുവന�പുരം, േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളിൽ

മാ�തമാകും േമാഡൽ വിൽ�നയ്�് എ�ുക.
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സ�ാ�് െച�ാവു� (ഊരിമാ�ാൻ സാധി�ു�) ബാ�റി സാേ�തികവിദ�യുമായി

ഇ��യിെല�ു� ആദ�െ� ഇ-ഓേ�ായാണ് പിയാജിേയാ ആെ� ഇ-സി�ി. േകരള�ിൽ

ഇത് 1.99 ല�ം രൂപ എക് സ് േഷാറൂം വിലയ്�് ലഭ�മാണ്.

MOST READ: വിടപറയാൻ ഒരു�ി എക് െസ� ്; െവബ് ൈസ�ിൽ നി�ും പിൻവലി�്

ഹ���ായി

ഏ�വും പുതിയ വികസനെ��ുറി�് പിയാജിേയാ െവഹി�ിൾസ് സീനിയർ ൈവസ്

�പസിഡ� ് മാലി�് കപൂർ പറ�യു�തി�െന; ''തിരുവന�പുരം, േകാഴിേ�ാട്

മാർ��് എ�ിവയ്�ായി ഡീപ് ഇ-സി�ി ആരംഭി�ു�തിൽ ഞ�ൾ�് അതിയായ

സേ�ാഷമു�്.
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ഇല��ിക് ഓേ�ാകൾ�് ആവശ��ാർ വർ�ി��വരികയാണ്. യാ�ത�ാർ�ും

വിേനാദസ�ാരികൾ�ും മിക� അനുഭവം നൽകാനും ഓേ�ാ ൈ�ഡവർമാരുെട

വരുമാനം വർ�ി�ി�ാനും ഇല��ിക് ഓേ�ാകൾ�് കഴിയുെമ�ും അേ�ഹം പറ�ു.

MOST READ: അടിമുടി മാ��ള�മായി ഹ���ായി ട��േസാൺ; ആദ� ൈ�ഡവ് റിവ��

തിരുവന�പുരം, േകാഴിേ�ാട് എ�ിവിട�ളിെല ജന�ൾ�് െതാഴിലവസര�ൾ ഇ-

സി�ി കൂടുതൽ വർ�ി�ി�ുെമ�് ഞ�ൾ കരുതു�ു. ഈ സമാരംഭേ�ാെട ഞ�ള�െട

�ബാൻഡ് സാ�ിധ�ം നിലനിർ�ാനും ശ�ിെ�ടു�ാനും സാധി�ുെമ�ും മാലി�്

കപൂർ പറ�ു.
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തിരുവന�പുരം, േകാഴിേ�ാട് എ�ിവിട�ളിൽ മാ�തമ� േകരള�ിലുടനീളം അധികം

ൈവകാെത ആെ� ഇ-സി�ി വിൽ�നയ് െ��ി�ുെമ�ും ക�നി അറിയി��.

നിലവിലു� ആെ� േമാഡലുകൾ�് സമാനമായി പാസ�ർ, ചര�് വാഹന

നിരയിേല�് തെ�യാകും ഇല��ിക് ഓേ�ായും പുറ�ിറ�ിയിരി�ു�ത്.

MOST READ: മാൈ��ിെ� കൂടുതൽ ഫീ�റുകൾ െവളിെ�ടു�ി നിസാൻ; വീഡിേയാ

4.7kWh ലിഥിയം അയൺ ബാ�റിയാണ് വാഹന�ിെ� കരു�്. ഒ� ചാർജിൽ ഏകേദശം

70-80 കിേലാമീ�ർ വെര ൈമേലജ് ലഭി�ുെമ�ാണ് ക�നി അവകാശെ�ടു�ത്.

ആവശ�ാനുസരണം മാ�ി�ാപി�ാവു� ബാ�റി െടക്േനാളജിയിൽ ഇ��യിൽ

എ�ു� ആദ�ം ഇല��ിക് ഓേ�ാ കൂടിയാണ് പിയാജിേയാ ആെ� ഇല��ിക്.
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ഡിജി�ൽ ഇൻസ്�ടുെമ� ് ��ർ വാഹന�ിന് ലഭി�ും. േ�ശണിയിൽ ഇത്

ആദ�മാെണ�ും ക�നി അവകാശെ�ടു�ു. ബാ�റി ചാർജ്, ൈ�ഡവ് േമാഡുകൾ,

സർ�ീസ് അേലർ�്, തുട�ിയ വിവര�െള�ാം ഇതിൽ നി�ു ലഭി�ുെമ�ും റിേ�ാർ�ിൽ

പറയു�ു.

MOST READ: CR-V സ് െപഷ�ൽ എഡിഷൻ ഇ��യിെല�ി�ാൻ േഹാ�; വില 29.50

ല�ം രൂപ

ഈ മാ��ൾ ഒഴി�� നിർ�ിയാൽ മ�� മാ��ൾ ഒ�ും തെ� ക�നി വരു�ിയി�ി�.

ചാർജ് െച�ാൻ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സൗകര��പദമായി ബാ�റി േ�ഷനുകൾ രാജ�െ�

വിവിധ ഇട�ളിൽ പിയാജിേയാ ആരംഭി�ും.
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ബാ�റി മാ�ി �ാപി�ു�തിനായി സൺ

െമാബിലി�ിയുമായി സഹകരി�് െമാൈബൽ

ആ�് പുറ�ിറ�ുെമ�ും േനരെ�

അറിയി�ിരു�ു. ആ�ിേ�ഷൻ

എ�ു�േതെട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ബാ�റി

ചാർജ്, റീചാർജ്, ബാ�റി മാ�ി �ാപി�ു�

�ലം, എ�ി�െനയു� വിവര�ൾ

ലഭി�ുകയും െച��ം.
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