February 02, 2020 -Steering committee Meeting
மா# 04, 2020 – வ%ப் ப(த்* +, சந் /ப் 0
இடம் : 108, மாணவர் ைமயம் – 02, ேயார்க் பல் கைலக்கழகம்
ேநரம் : மாைல 7.00 மணி
!ர்த்தனா ராங் , ப)லா ேக-ஸ், நீ தன் சண், ேநத்ரா ெறாட்6ேகா, 7வா
9மலச்சந்;ரன், ஆ=ேயார் ச?கமளித்;Bந்தார்கள் . மBத்Cவர் இராமநாதன்
லம் ேபாதரன், மBத்Cவர் வEேவF சாந்தGமார், 9C இராமச்சந்;ரன்
ஆ=ேயார் ச?கமளிக்கHEயாைமைய வBத்தத்Cடன் ெதரி9த்;Bந்தார்கள் .

நிகழ் ச7
் நிரல் !ர்த்தனாவால் Kேரரிக்கப் பட்L ப)லா9னால்
ஆேமா;க்கப் பட்L Mட்டம் ஆரம் Kக்கப் பட்டC.

த<ழ் ச்ச=க ைமயத்/ன் அைம@டம் பற் B அB@க்+ம் /ட்டம்
வNப் பLத்C GOவானC தPழ் சச
் ?க ைமயத்Cக்கான அைம9டத்Cக்கான
அRம;ைய உT;யாகப் ெபTம் காலக்ெகL பற் 6க் கலந்CைரயாEயC.
இைத உரிய ேநரத்;ல் ச?கத்Cக்G அ69ப் ப;ல் G6ப் Kடப் படேவண்Eய
9டயங் கள் பற் 6Uம் கலந்Cைரயாடப் பட்டC. !ர்த்தனா இC பற் 6
HOைமயாக அ6ந்C இதற் கான அ6க்ைகையத் தயாரித்Cக் GO9ன்
பார்ைவக்Gச் சமர்ப்Kப் பார்.

2020ம் ஆண்(க்கான ைமல் கல் பற் Bய கலந் *ைரயாடல்
7வா 9மலச்சந்;ரன் 2020ம் ஆண்Lக்கான ெசயற் ;ட்ட கால
எல் ைலகைளக் GO9னBடன் )ளாய் W ெசய் தார்.

1. ICIP - (The Investing in Canadian Infrastructure Program) – 9ண்ணப் பம்
பற் 6ய இற் ைறப் பEத்தFம் )ளாய் Wம் – 2020 வசந் த
காலத்*டன்;

2. ச?க ைமயம் அைமப் பதற் கான் இடத்;ற் கான ெராறன்ேரா
நகரவாக்கச் சைபXனரின் (CreateTO) ஒப் Zதல் ெபTதல் - 2020
வசந் த காலத்*டன்;

3. வரி 9லக்Gள் ள அறச்ெசயற் பாட்L நிTவனமாகப் ப;W

ெசய் தல் பற் 6ய ெபாTப் Zக் ெகாLத்தல் – மார்க% 2020 உடன்;

4. தPழ் ச ் ச?க ைமயத்;ன் மற் ைறய அைமப் Zக[டனான

இைணந்த ெசயற் பாLகள் – ைத 2020 இல் இEந் * ஆF 2020
வைர;

5. நிர்வாக அைமப் ைபத் ;ட்டPLம் கலந்தாேலாசைனகள் –
ஆவணி 2020 இற் +ள் ;

6. ெசயற் ;ட்டத்Cக்கான நி; ;ரட்Lம் வN வைககள் – 2020
வசந் த காலத்*டன்;

7. ;ட்ட நிரற் பLத்தல் கலந்தாேலாசைனகள் (இரண்டாம் கட்டம் ) ஆவணி 2020 இற் +ள் .

தன்னார்வத் ெதாண்டர்கள் பற் Bய கலந் *ைரயாடல்
தன்னார்வத்ெதாண்டராகத் தம் ைம இைணத்Cக்ெகாள் வ;ல் ஆர்வம் காட்Eத்
ெதாடர்Zெகாண்ட நபர்களின் 9பரங் கைளக் GOவானC ெதாடர்ந்C ப;W
ெசய் C வB=ன்றC.

ச=க ஊடகங் கKக்கான /ட்ட<டல்
Lட்ட நிைறM
ேநத்;ர Kேரரிக்க அைத நீ தன் சண் ஆேமா;க்க Mட்டம் நிைறWெபற் றC.

