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இைங்ககயில் ெின்சரர வரகனங்கள் ெற்றும் பசுகெ ஆற்றகை ஊக்குவிப்பதற்கரக
VEGA உடன் கூட்டுபசரும் அமெரிக்கர
மகரழும்பு, 2022, ஜூன் 16: இைங்ககயில் நிகைபபறரன ஆற்றல் ெற்றும் மபரருளரதரர
வளர்ச்சிகய அமெரிக்கர மதரடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது. இைங்ககயின் ெின்சரர வரகனத்
துகறகய பெலும் அபிவிருத்தி மசய்வதற்கு உதவுவதற்கரக VEGA Innovations நிறுவனத்திற்கு
மதரழில்நுட்ப உதவிககள வழங்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் ககச்சரத்திடும் கவபவத்தில் இைங்ககக்கரன
அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் ஜூன் 15 ஆம் பததி கைந்துமகரண்டரர். சர்வபதச
அபிவிருத்திக்கரன
அமெரிக்க
முகவரகெப்பினரல்
(USAID)
நிதியளிக்கப்படவிருக்கும்
இவ்மவரப்பந்தெரனது, ெின்சரர “tuk tuks” உட்பட ெின்சரர வரகனங்ககள பதர்வுமசய்வகத
ஊக்குவிக்கும் VEGA Innovationsஇன் முயற்சிகளுக்கு உதவிமசய்யும். இது ெின்சரர
வரகனங்களுக்கரன ஒரு ெின்பனற்றல் வகையகெப்கப ஆற்றுப்படுத்துவதற்கும் ெற்றும்
உள்நரட்டில் வடிவகெக்கப்பட்ட பற்றரிகள் ெற்றும் இன்பவர்ட்டர்ககள (batteries and inverters)
உற்பத்தி
மசய்வதற்கும்
உதவிமசய்யும்.
நரட்டின்
ெின்சரரத்
துகறகய
சந்கத
அடிப்பகடயிைரனதரகவும்,
பரதுகரப்பரனதரகவும்,
நம்பகெரனதரகவும்
ெற்றும்
நிகைபபறரனதரகவும் ெரற்ற உதவுவதற்கரக USAID Sri Lanka’s Energy Program 2021 ஆம்
ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
“புதிய சிந்தகனககளப் பரிசீலிக்கவும், மூபைரபரய அபரயங்ககள எதிர்மகரள்வதற்கும்,
எவ்வககயரன விடயங்கள் தீர்வுகளரக அகெகின்றன என்பதற்கரன ஆதரரங்ககளக்
கட்டகெக்கவும், உைகின் சிை தீர்க்க முடியரத அபிவிருத்திச் சவரல்களுக்கரன சிறந்த தீர்வுககள
பெம்படுத்துவதற்கும் உைமகங்கிலுமுள்ள புத்தரக்குநர்கள் ெற்றும் ஆரரய்ச்சியரளர்களுக்கு
அமெரிக்கர உதவி மசய்கிறது. இைங்ககயில், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துகறயில் புத்தரக்கம்
ெற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதவிமசய்வதற்கரக, VEGA ெற்றும் பிற முக்கிய தனியரர் துகற
நிறுவனங்களுடன் கூட்டு பசர்வதில் நரங்கள் ெகிழ்ச்சியகடகிபறரம்” என இைங்ககக்கரன
அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் மதரிவித்தரர்.

VEGA Innovations நிறுவனத்கதச் பசர்ந்த கைரநிதி ஹர்ஷ சுபசிங்க கூறியதரவது: “விபசடெரக
நரட்டில் ெரற்று எரிசக்தி மூைரதரரங்கள் பதடப்படும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், USAID Sri Lanka’s
Energy Program உடன் ஒத்துகழப்பதற்கரன இவ்வரய்ப்புக் கிகடத்தகெக்கரக நரங்கள்
ெகிழ்ச்சியகடகிபறரம். எெது உள்நரட்டில் உருவரன வர்த்தகக் குறிககள உைகிற்கு எடுத்துச்
மசன்ற அபதபவகள பை ஆண்டுகளரக பை ககத்மதரழில்ககள ெரற்றியகெக்கவும் VEGA
Innovationsஇல் உள்ள எெது பல்-துகற குழுக்களுக்கு இயலுெரயிருந்தது. தற்பபரது,
இப்மபரதுவரன மதரகைபநரக்கின் ஊடரக, வரவிருக்கும் பை தகைமுகறகளுக்கு ஒரு
நிகைபபறரன எதிர்கரைத்திற்கு வழி வகுக்கும் அபதபவகள, அபிவிருத்திகய பநரக்கிய எெது
தரய்நரட்டின் பயைத்திற்கு உதவிமசய்ய நரங்கள் எதிர்பரர்க்கிபறரம்.”
EGA Innovations என்பது இைங்கககய தளெரகக் மகரண்ட ெின்சரர இரு சக்கர வரகனங்கள்,
முச்சக்கர வண்டிகள், சுப்பர் கரர்கள் (supercars) ெற்றும் ெின்சரர வரகன ெின்பனற்றிகள் (chargers)
ஆகியவற்கற உற்பத்தி மசய்யும் ஒரு ெின்சரர வரகன உற்பத்தியரளரரகும். இது உைமகங்கிலும்
உள்ள வரடிக்ககயரளர்களுக்கு ெின்சரர வரகனங்கள் (EV) ஆரரய்ச்சி ெற்றும் அபிவிருத்திச்
பசகவககள வழங்குவதுடன் உயர் மசயற்திறன் மகரண்ட இன்பவர்ட்டர்கள் (inverters),
drivetrains ெற்றும் பற்றரி மதரகுப்புகள் (battery packs) பபரன்ற ெின்சரர வரகன கூறுககள
வடிவகெத்து உற்பத்தி மசய்கிறது. USAID Sri Lanka’s Energy Program ெற்றும் VEGA Innovations
ஆகியவற்றின் சரர்பரக முகறபய ரிக் விட்படக்கர் ெற்றும் கைரநிதி ஹர்ஷ சுபசிங்க ஆகிபயரர்
ஒப்பந்தத்தில் ககச்சரத்திட்டதுடன் அகதக் கண்ணுற்றனர்.
USAID Sri Lanka’s Energy Program என்பது இைங்கக ெக்களின் மசழிப்பிற்கரன அமெரிக்கரவின்
மதரடர்ச்சியரன அர்ப்பைிப்பின் ஒரு அங்கெரகும். USAID ஆனது 1961 ஆம் ஆண்டு முதல்
இைங்ககயில் மபரருளரதரர அபிவிருத்தி, மதரழில்முயற்சியுகடகெ, மபண்ககள வலுவூட்டல்
ெற்றும் சுற்றரடல் பரதுகரப்பு ஆகியவற்றுடன் ஏகனய துகறகளுக்கும் உதவிமசய்வதற்கரன
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 350 பில்லியன் இைங்கக ரூபரய்களுக்கும் (2 பில்லியன் அமெரிக்க
மடரைர்) அதிகெரன மதரககயிகன வழங்கியுள்ளது. USAID இன் பைிகள் பற்றி பெலும் அறிய,
usaid.gov/sri-lanka எனும் இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும்.

