
May 22 – Steering committee Meeting 

வைகாசி 22, 2019 – ைழிப்படுத்து குழு சந்திப்பு 
குழுச் செயற்பாட்டு வரையரை ஆவணம் சவளியீட்டுக்குத் தயார் நிரையில் உள்ளது எனவும், இரணயம் 

மூைமான ஆலைாெரன ல ாரும் படிவமும் சபாதுமக் ளின் பாவரனக்கு தைலவற்ைத் தயார் நிரையில் 

உள்ளதா வும் விமைச்ெந்திைன் உறுதிப்படுத்தினார்.  

இைாமச்ெந்திைன் இங்கு ஏற்ச னலவ இயங்கிவரும் சீன, ஆர்மானிய, ச ாரிய, உக்லைனிய ெமூ  ரமய 

அரமப்பு ளுடன் ெந்திப்பு ரள ஒழுங்கு செய்வார் எனவும், இதற்கு முந்திய  ாைங் ளில் தமிழ்ச் ெமூ  

ரமயம் ஒன்றிரன உருவாக்  முயன்ை அரமப்பு ளுடன் இது ெம்பந்தமா  அவர் ளின் ஆய்வு ள் பற்றி   

சதாடர்பு ச ாண்டு அறிவது எனவும் இணங் ப்பட்டது.  ட்டட நிர்மாணப் படிமுரை, ரமயத்ரதக்  

ச ாண்டு நடத்துவதற் ான  நிர்வா ப் சபாறிமுரை, ரமயத்துக் ான வைவு-செைவு- நரடமுரை லபான்ை 

த வல் ரள அறிவலத இச்  ெந்திப்பு ளின் லநாக் மாகும். 

சைாட்றில ா சமாழிசபயர்ப்பு ரள அடுத்த கூட்டத்திற்கு முன்னர் நிரைவு செய்வார் என ஆரிவிக் ப்பட்டது.  

விமைச்ெந்திைன்  டந்த கூட்ட ெந்திப்பின் பின்னர்  தான் ெந்தித்த அைொங்  உறுப்பினர் ரளயும், 

அலுவை ங் ரளயும் பற்றி அறிவித்தார். 

1. சித்திரை 26ம் தி தி, சைாைன்லைா மாந ைெரபயின் ந ை பிதா அலுவை ம், ந ை ெரப உறுப்பினர் 

மக்ல ல்வி அவர் ளின் அலுவை ம், சைாைன்லைா ந ைாக் ம் -கிறிலயட் சைாைன்லைா, சைாைன்லைா 

பூங் ா மற்றும் சபாழுதுலபாக்குப் பிரிவினர் ஆகிலயாருடன் ஒருங்கிரணந்த ெந்திப்பு ஒன்று இடம் 

சபற்ைது. இதன் லபாது எமது குழு தமிழ்ச் ெமூ  ரமயம் அரமப்பதற் ான  எமது திட்டத்ரத 

அவர் ளுக்கு விளக்கியதுடன் இத் திட்டத்துக்குச் ொத்தியமான நிதி வாய்ப்பு ள் பற்றியும், 

ொத்தியமான  நிைத்துக் ான இடத்லதர்வு ள் பற்றியும்  ைந்துரையாடினர். எமது ரமயத்தின் 

அரமவிடத்துக் ான ொத்தியமான நிைங் ரளக்  ண்டறியும் சபாறுப்ரப சைாைன்லைா ந ைாக் ம் – 

கிறிலயட் சைாைன்லைா ஏற்றுக்ச ாண்டது.  

2. இரதத் சதாடர்ந்து ரவ ாசி 14ம் தி தி, சைாைன்லைா ந ைாக் ம் – கிறிலயட் சைாைன்லைா, சைாைன்லைா 

ந ை ஆதனத் துரை ஆகிலயாருடன் ஒரு ெந்திப்பு இடம் சபற்ைது. இதன்லபாது ரமயம் 

அரமவதற் ான ொத்தியமான நிைம் இரு இடங் ளில் இருப்பதா  குழுவுக்கு அறியத்தைப்பட்டது. 

 ட்டடம் அரமப்பதற்கு இப்படியான நிைம் ஒன்ரை ந ைெரபயிடம் இருந்து 

சபற்றுக்ச ாள்வதற்குத் லதரவயான படிமுரை ள் பற்றி அங்கு உரையாடப்பட்டது.  

3. ரவ ாசி 10ம் தி தி, ஒன்டாரிலயா மா ாண ெரப உறுப்பினர் தணி ாெைம் அவர் ளுடன் ஒரு ெந்திப்பு 

இடம் சபற்ைது. தமிழ்ச் ெமூ  ரமயம் ஒன்றிரன அரமப்பதற்கு, நரடமுரையில் உள்ள மத்திய-

மா ாண-ந ைெரப முக்கூட்டு ஒப்பந்த அடிப்பரடயில் நிதியுதவி சபைக்கூடிய ொத்தியங் ரள 

முன்சனடுப்பதற் ா  மா ாண அைசின் ெம்பந்தப்பட்ட அரமச்ெ த்துடன் சதாடர்பு ரள 

ஏற்படுத்தித் தருமாறு எமது குழு அவரிடம் ல ாரியது. அவர் ஏற் னலவ தமது ஊழியர் ளுடன் இது 

பற்றி ஆலைாசித்துள்ளதா வும், இது பற்றிய நரடமுரைச் ொத்திய ஆய்சவான்ரைத் தயாரிக்கும்படி 

தாம் அவர் ளிடம்  ல ாரியுள்ளதா வும், அது கிரடத்தவுடன் தாம் இது பற்றி அரமச்ெ த்துடன் 

சதாடர்பு ச ாண்டு லமற்செல்லும் நடவடிக்ர  ரள எடுப்பார் எனவும் சதரியப்படுத்தினார்.  

பாைாளுமன்ை உறுப்பினர்  ரி ஆனந்தெங் ரியுடன் மீண்டும் ஒரு ெந்திப்பு ஒழுங்குபடுத்தப்பட லவண்டும் 

எனத் தீர்மானிக் ப்பட்டது. ஸ் ாபலைா ந ைெரப உறுப்பினர் ளுடனான ெந்திப்பு ரள ஒழுங்கு செய்வதா  

ைாங் உறுதிப்படுத்தினார்.  

இத் திட்டத்தில் ெமூ த்ரத ஈர்த்து உள்வாங்கி ஈடுபடுத்துவது பற்றியும்  வனத்தில் எடுத்துக்ச ாள்ளப்பட்டது. 

விமைச்ெந்திைன் இதற் ான திட்டத்ரத அடுத்த கூட்டத்துக்கு ெமர்ப்பிப்பார்.  

சபாதுமக் ளுக்கு இத்திட்டம் பற்றிய முன்சனடுப்பு ரளத் சதரிவிப்பதற் ான பகிைங்  சபாதுக்கூட்டம் 

ஒன்றுக் ான தி தி பற்றியும் ஆைாயப்பட்டது. ஆடி 14 ம் தி தி என்பது ொத்தியமான நாளா க்   வனத்தில் 

ச ாள்ளப்பட்டது.  

 


