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அமமச்சர் விஜேஜசகர, Uber பிராந்திய பணிப்பாளர் ஒர்கில், AmCham சமப உறுப்பினர்கள் 

மற்றும் நண்பர்கள் அமனவருக்கும் இனிய மாமை வணக்கம். இைங்மகயில் எனது சசாந்த 

மாநிைமான கலிஜபார்னியாமவச் ஜசர்ந்த ஒரு சிறந்த அசமாிக்க நிறுவனமான Uber, மின்சார 

வாகனங்களில் தனது முதலீட்மை சதாைங்குவதால், இன்றிரவு இங்கு வருவதில் நான் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியமைகிஜறன். இவ்வாண்டு அசமாிக்காவிற்கும் இைங்மகக்கும் இமையிைான இருதரப்பு 

உறவுகளின் 75 ஆவது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது. இந்த உறவு எவ்வாறு மக்கள், 

முன்ஜனற்றம் மற்றும் பங்காண்மம ஆகியவற்றின் அடிப்பமையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு 

Uber இன் இந்த EV முன்முயற்சி ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். 

 

முதலில், இந்த முயற்சியிமன சவற்றியமையச் சசய்வதற்காக இைங்மக அரசாங்கம் 

ஜமற்சகாண்ை அமனத்து கடின உமைப்பிமனயும் நான் பாராட்ை விரும்புகிஜறன். சபாருளாதார 

மீட்சிக்கான அடித்தளத்மத அமமக்கும் வமகயில் கைந்த வாரம், பிரதான இருதரப்பு கைன் 

வைங்குநர்கள் அமனவாிைமிருந்தும் ஜபாதுமான நிதியிைல் உத்தரவாதங்கமளப் சபற்றுள்ளதாக 

IMF அறிக்மகயிட்ைதில் நாம் மகிழ்ச்சியமைந்ஜதாம். அடுத்த வாரத்தில் இைங்மகக்கான ஒரு 

விாிவாக்கப்பட்ை நிதியளிப்பு வசதிக்கு IMF ஒப்புதல் அளிக்கைாம். இன்னும் அதிக பணிகள் 

உள்ளஜபாதும், சவற்றிகரமாக அமமந்தால், IMFஇன் உதவியானது மற்ற கைன் வைங்குநர்கள் 

நிதியளிப்புகமள ஜமற்சகாள்வமத ஊக்குவிப்பதுைன் உறுதியான, நிமைஜபறான மற்றும் 

அமனவமரயும் உள்ளைக்கிய சபாருளாதார வளர்ச்சிக்கான பாமதமய அமமப்பதற்காக அதிக 

முதலீடுகமளத் தூண்டும் என எதிர்பார்க்கைாம். அது ஒரு நல்ை சசய்தியாகும். 

 

ஒரு வருைத்திற்கும் குமறவான காைத்திற்கு முன்பு, பை நாட்கள் எாிசபாருள் வாிமசகளால் 

சதருக்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிமையில், அவற்றின் முடிமவக் கற்பமன சசய்வஜத கடினமாக 

இருந்தது. சிறந்த எாிசக்திப் பாதுகாப்பிற்காக கடினமான ஆனால் அவசியமான சீர்திருத்தங்கமள 

ஜமற்சகாள்வதில் எாிசக்தி அமமச்சாின் விைாமுயற்சிமயயும், உறுதிப்பாட்மையும் மற்றும் 

இவ்வாறான சவால்களுக்கு ஏற்ப இமசவாக்கமமைவதற்காக Uber ஜபான்ற நிறுவனங்கள் 

ஜமற்சகாண்ை முயற்சிகமளயும் நான் பாராட்டுகிஜறன். 

 

அசமாிக்க நிறுவனங்களின் முதலீட்டினால் இைங்மகயின் சபாருளாதாரம் பாாிய நன்மமகமளப் 

சபறுகிறது. 70 இற்கும் ஜமற்பட்ை நாடுகளில் சசயற்படும் Uber, புத்தாக்கம் மற்றும் நிமைத்தன்மம 

ஆகியவற்றில் ஒரு முன்னணி சக்தியாக விளங்குகிறது. நாம் அமனவரும் எவ்வாறு சிறப்பாக நகர 

முடியும் என்பமதத் சதாைர்ந்து மறுபாிசீைமன சசய்துசகாண்டிருப்பதாக  Uber இன் சசயற்பணி 

வாக்கியம் கூறுகிறது. அத்துைன் 2040 ஆம் ஆண்ைளவில் உைகளவில் கார்பன் 

நடுநிமைமமயிமன உருவாக்குவதற்கும் உறுதியளித்துள்ளது. இைங்மகயின் சபாருளாதாரத்தில் 

81 பில்லியன் ரூபா சபறுமதியான பங்களிப்மப Uber வைங்கியுள்ளது. COVID சபருந்சதாற்றின் 

ஜபாது சுகாதார ஊைியர்களுக்கு இைவச PPE மற்றும் சவாாிகமள Uber வைங்கியது. இைங்மக 

சசஞ்சிலுமவச் சங்கத்துைன் இமணந்து உணவு மற்றும் மருந்துகமள சகாண்டு சசல்வதற்காக 

200,000 அசமாிக்க சைாைர்கமள நன்சகாமையாக வைங்கியதுைன் பை முன்முயற்சிகளுக்கு 

மத்தியில் இமளஞர் மற்றும் விமளயாட்டு அமமச்சுைன் இமணந்து ஒரு சதாைில்முமனஜவார் 

சவால் திட்ைத்திற்கும் Uber அனுசரமண வைங்கியது. 

 

மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் சபண்களின் சபாருளாதார ஜமம்பாடு ஆகிய இரண்டிலும் 

முதலீடுகமள ஜமற்சகாள்வதானது இன்னும் கூடுதைான வளர்ச்சிமயத் தூண்டுவதற்கு மிகவும் 



முக்கியமானமவ என நான் உறுதியாக நம்புகிஜறன். இது உைகம் முழுவதற்கும் 

சபாருந்துசமனினும் குறிப்பாக இைங்மகக்கு இது முக்கியமானதாகும். ஆதைால்தான் 

இைங்மகயின் மின்சாரத் துமறயிமன நிமைஜபறான மற்றும் நம்பகமான சந்மத உந்துதல் 

அடிப்பமையிைான ஒரு அமமப்பாக மாற்றுவதற்கு உதவுவதற்காக 19 மில்லியன் சைாைர் 

சபறுமதியான USAID Sri Lanka Energy Program எனும் நிகழ்ச்சித்திட்ைத்மத நாங்கள் 

சதாைங்கிஜனாம். அமமச்சர் விஜேஜசகர அவர்கஜள, இந்த நிகழ்ச்சித்திட்ைத்திற்கு உங்களது 

ஆதரவும் ஒத்துமைப்பும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். 

 

இவ்வமகயான முதலீடு குறிப்பிைத்தக்க சபாருளாதார நன்மமகமளக் சகாண்டுள்ளது. 

முதைாவதாக, புதிய ஜவமை வாய்ப்புகமள அது உருவாக்கும் மற்றும் சபாருளாதார வளர்ச்சிமய 

அதிகாிக்கும். உைகளாவிய மின்சார வாகன சந்மத எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் ஜவகமாக 

வளர்ச்சியமைந்து 2030 ஆம் ஆண்ைளவில் உைகளவில் விற்பமன சசய்யப்படும் சமாத்த 

வாகனங்களில் 30 சதவீதத்மத அது எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

அதற்கு ஜமைதிகமாக, மின்சார வாகனங்களில் முதலீடு சசய்வதானது இைங்மகயின் சசைவுகளில் 

ஒரு குறிப்பிைத்தக்க சதாமகயிமன ஜசமிப்பதற்கும் வைிவகுக்கும். சபட்ஜராலில் அல்ைது டீசலில் 

இயங்கும் பாரம்பாிய வாகனங்கமள விை மின்சார வாகனங்கள் பயன்படுத்துவதற்கும் 

பராமாிப்பதற்கும் மலிவானமவ. இைங்மகயின் இறக்குமதிச் சசைவிமனக் குமறத்து ஏமனய பிற 

முன்னுாிமம விையங்களுக்கு வளங்கமள விடுவிப்பதற்கும் அமவ உதவும். 

 

சபாருளாதாரத்மத ஊக்குவிப்பதற்கு மட்டுமன்றி, சுற்றுச்சூைலுக்கும் மின்சார வாகனங்கள் 

சிறந்ததாகும். தற்ஜபாது, குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் வளி மாசமைதல் மற்றும் ஜபாக்குவரத்து 

சநாிசல் சதாைர்பான சவால்கமள இைங்மக எதிர்சகாள்கிறது. மின்சார வாகனங்கள் இந்தச் 

சவால்களுக்கு தூய்மமயான மற்றும் நிமையான தீர்மவ வைங்குகின்றன. 

 

USAID’s Sri Lanka Energy Program நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின் கீழ் வைங்கப்படும் ஒரு மானியம் மூைமாக 

சகாழும்பில் E-இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் E-முச்சக்கர வண்டிகளுக்கான சபாது மின்ஜனற்றல் 

நிமையங்கமள அபிவிருத்திசசய்வதற்கு நாங்கள் உதவி சசய்கிஜறாம். இைங்மகயின் 

இைத்திரனியல் வாகன சந்மதமய விாிவுபடுத்துவதற்கான அடித்தளமாக அணுகக்கூடிய 

மின்ஜனற்றல் உட்கட்ைமமப்பு விளங்குகிறது. இந்த ஆரம்ப முயற்சியில் Uber மற்றும் அதன் 

பங்காளர்களுைன் சநருக்கமாகப் பணியாற்றுவதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிஜறாம். 

 

நாைாளாவிய ாீதியில் உள்ள மின்சார வாகன நிமையங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

நம்பகத்தன்மமமய உறுதி சசய்யக்கூடிய மின்ஜனற்றல் நிமையங்களுக்கான பாதுகாப்புத் 

தரநிமைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு வைிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குவதற்காக முக்கிய அரச 

அதிகாரசமபகள் மற்றும் இத்துமறயிமனச் ஜசர்ந்த தரப்பினர்களுைன் இமணந்து USAID 

பணியாற்றுகிறது.  

 

இைங்மகயின் மீட்சிக்கு சபண்கமள வலுவூட்டுதல் மிகமுக்கியமானது எனவும் நான் 

குறிப்பிட்ஜைன். இைங்மகயுைனான எங்களது பங்காண்மமயில் அசமாிக்கா 

முன்னுாிமமயளிக்கும் ஒரு விையமாக அது இருப்பதுைன் சபண்களின் வரைாற்று மாதத்தின் 

ஜபாது மட்டுமன்றி ஆண்டு முழுவதும் கைந்துமரயாைப்பை ஜவண்டிய ஒரு முக்கியமான 

விையமாகவும் அது இருக்கிறது. சதாைிைாளர் பமையில் சபண்களுக்கு சம வாய்ப்புகமள உறுதி 

சசய்வது சமூக நீதி சதாைர்பான விையம் மட்டுமன்றி, சபாருளாதாரம் சதாைர்பான 



விையமுமாகும். சபண் நிமறஜவற்று அதிகாாிகளாக தன்ஷிகாவும், அதிராவும் இைங்மகயில் Uber 

நிறுவனத்மத வைிநைாத்துவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது!  

 

சபண்களுக்குச் சசாந்தமான சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிைான வணிகங்கமள மமயப்படுத்தி 

இைங்மகயின் தனியார் துமறயில் DFC என அறியப்படும் அசமாிக்க சர்வஜதச அபிவிருத்தி 

நிதிக்கூட்டுத்தாபனத்தின் ஊைாக நாங்கள் முதலீடு சசய்துள்ஜளாம். சபண்கள் மற்றும் இளவயது 

சதாைில்முமனஜவாருக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்ைங்களுக்கும் நாங்கள் உதவி சசய்கிஜறாம். 

 

இறுதியாக, அசமாிக்க முதலீடு எவ்வாறு குறிப்பிைத்தக்க சபாருளாதார நன்மமகமளயும் 

இைங்மக மக்களுக்கு ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காைத்திற்கான வாய்ப்பிமனயும் வைங்க முடியும் 

என்பமத நிரூபித்தமமக்காக Uberஇற்கு மீண்டும் ஒரு முமற நான் நன்றி கூறவிரும்புகிஜறன். 

புதிய ஜவமைவாய்ப்புகள், குமறந்த இறக்குமதிக் கட்ைணங்கள், அமனவமரயும் உள்ளைக்கிய 

மற்றும் நிமையான சபாருளாதார வளர்ச்சி ஆகியவற்றுைன், மக்கள், முன்ஜனற்றம் மற்றும் 

பங்காண்மம பற்றி நாம் ஜபசும்ஜபாது நாம் எமதக் குறிப்பிடுகிஜறாம் என்பமத Uber நிரூபித்துக் 

காட்டுகிறது. அமதயும் தாண்டி, உங்களது புதிய e-மபக் ஒன்றில் வீட்டிற்குச் சசல்வதற்கு நீங்கள் 

எனக்கு உதவைாம். உங்களமனவருக்கும் மிக்க நன்றி. 

 


