March 10, 2020 -Steering committee Meeting
பங் $னி 10, 2020 – வ(ப் ப)த்+ $, சந் /ப் 0
இடம் : 315, 4ல் னர் அெவனி9, ஸ்காபேரா.
ேநரம் : மாைல 7.00 மணி
!ர்த்தனா ராங் , நீ தன் சண், ேநத்ரா ெறாட்0ேகா, 2வா 4மலச்சந்7ரன்,
ம8த்9வர் இராமநாதன் லம் ேபாதரன், ம8த்9வர் வ<ேவ= சாந்த>மார், 49
இராமச்சந்7ரன் ஆ@ேயார் சBகமளித்78ந்தார்கள் . பEலா ேகFஸ் தான்
சBகமளிக்கH<யாைமைய வ8த்தத்9டன் ெதரி4த்78ந்தார்.

நிகழ் ச2
் நிரல் ேநத்ரா4னால் Kேரரிக்கப் பட்L
லம் ேபாதரனால் ஆேமா7க்கப் பட்L Mட்டம் ஆரம் Kக்கப் பட்ட9.

த4ழ் ச்சAக ைமயத்/ன் அைமCடம் பற் E அECக்$ம் /ட்டம்
!ர்த்தனா ெபா9 அரச உரிம அPம7ச் சைப (GGLC ) மற் Qம்
நகரசைபRன் உQ7ப் பLத்தல் கSக்> அைமவாக தTழ் ச ் சBக ைமய
அைம4டம் பற் 0ச் சBகத்9க்> அ0யத்த8ம் அ0க்ைகRன் HUைமயான
வ<வத்ைதக் >U4ன8டன் ஆராய் ந்தார். லம் ேபாதரன் இதற் கான தTழ்
ெமாVெபயர்ப்Wகைளச் ெசய் 9தர ஒப் Wக்ெகாண்டார்.

2020ம் ஆண்)க்கான ைமல் கல் பற் Eய கலந் +ைரயாடல்
பர4 வ8@ன்ற உலகளா4ய ேகா4ட் ைவரYக் ெகாள் ைளேநாயான9
எம9 2020ம் ஆண்Lக்கான ெசயற் 7ட்ட கால எல் ைலகைளப்
பா7க்க்M<யதாக இ8க்>ம் எனக் கவைல ெதரி4க்கப் பட்ட9.

1. ICIP - (The Investing in Canadian Infrastructure Program) – 4ண்ணப் பம்
பற் 0ய இற் ைறப் ப<த்த=ம் Eளாய் [ம் – 2020 வசந் த
காலத்+டன்;

2. சBக ைமயம் அைமப் பதற் கான் இடத்7ற் கான ெராறன்ேரா
நகரவாக்கச் சைபRனரின் (CreateTO) ஒப் Wதல் ெபQதல்
- Gத்/ைர 15 -29, 2020;

3. வரி 4லக்>ள் ள அறச்ெசயற் பாட்L நிQவனமாகப் ப7[

ெசய் தல் பற் 0ய ெபாQப் Wக் ெகாLத்தல் – மார்க( 2020 உடன்;

4. தTழ் ச ் சBக ைமயத்7ன் மற் ைறய அைமப் WகSடனான

இைணந்த ெசயற் பாLகள் – ைத 2020 இல் இIந் + ஆJ 2020
வைர;

5. நிர்வாக அைமப் ைபத் 7ட்டTLம் கலந்தாேலாசைனகள் –
ஆவணி 2020 இற் $ள் ;

6. ெசயற் 7ட்டத்9க்கான நி7 7ரட்Lம் வV வைககள் – 2020
வசந் த காலத்+டன்;

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

தன்னார்வத் ெதாண்டர்கள் பற் Eய கலந் +ைரயாடல்
தன்னார்வத் ெதாண்டர்கைள உள் வாங் @ அவர்கள் வV நடத்த\ல்
உப->Uக்கள் அைமப் ப9 ெதாடர்பாக ெபா94ல்
கலந்9ைரயாடப் பட்ட9.

சAக ஊடகங் கMக்கான /ட்ட4டல்
>Uவான9 சBகத்7=ள் ள மக்கைள ஈர்த்9 ஈLபLத்9Hகமாக சBக
ஊடகத்தளங் கைளப் பயன்பLத்9வ9 பற் 0க் கலந்9ைரயா<ய9.

Nட்ட நிைறO
சாந்த>மார் Kேரரிக்க அைத 49 இராமச்சந்7ரன் ஆேமா7க்க Mட்டம்
நிைற[ெபற் ற9.

