November 19, 2019 -Steering committee Meeting
கார்த்&ைக 19, 2019 – வ)ப் ப+த், -. சந் &ப் 1
இடம் : 315 B, மாணவர் ைமயம் – 01, ேயார்க் பல் கைலக்கழகம்
ேநரம் : மாைல 7.00 மணி

!ர்த்தனா ராங் , ப)லா ேக-ஸ், ேநத்ரா ெறாட்3ேகா, 4வா 6மலச்சந்9ரன்,
நீ தன் சண், 6< இராமச்சந்9ரன் ம>த்<வர் வ?ேவ@ சாந்தAமார், ம>த்<வர்
இராமநாதன் லம் ேபாதரன் ஆCேயார் சEகமளித்9>ந்தார்கள் .
நிகழ் ச4
் நிரல் !ர்த்தனாவால் Iேரரிக்கப் பட்J நீ தனினால் ஆேமா9க்கப் பட்J
Kட்டம் ஆரம் Iக்கப் பட்ட<.

நி&ேகா;ம் <ண்ணப் பம் பற் >ய இற் ைறப் ப+த்தல்
4வா 6மலச்சந்9ரன், ேநத்ரா, !ர்த்தனா ஆCேயார் கன?ய மத்9ய மற் Lம்
மாகாண அர4ன் Kட்J நி9 வழங் Aம் கனடா6ன் கட்Jமானத்9ல் NதOJ
ெசய் தல் (The Investing in Canadian Infrastructure Program – ICIP) 9ட்டத்9ற் கான
6ண்ணப் பம் சமர்ப்Iத்தல் பற் 3ய தகவல் கைள இற் ைறப் பJத்9னார்கள் .
இதற் காக வQப் பJத்<AR6ன் ஏைனய உLப் Iனர்களின் உத6கைளப்
பாராட்?னார்கள் . வQப் பJத்<ARவான< கட்Jமான NதOட்Jக்காக 11.2
Uல் Vயன் ெடாலர்கைள ெபா<மக்களிடம் இ>ந்<ம் , வணிக மற் Lம் சEக
நிLவனங் களிடம் இ>ந்<ம் ெபற் Lெகாள் வதற் கான உL9ெமாQகைள
6ண்ணப் பம் சமர்ப்Iப் பதற் கான ஆLவார காலக்ெகJ6ற் Aள்
ெபற் 3>ந்தார்கள் .

!வா $மலச்சந்*ரன் இந்த $ண்ணப் பத்*ன் நிைலப் பா3கள் பற் 7
அவ் வப் ேபா: ஆராய் ந்: =>$ன?க்= அ7யத்த?வார். இம் @வர்
அடங் Cய ெசயற் பாட்3க்=>வான: தEழ் ச ் ச@க ைமயம் ஒன்H
அைமவதற் கான அவ!யம் , மாகாண *ட்டEடEடல் அ7க்ைக/
ஒன்டாரிேயா *ட்டEடல் சட்ட வைரயைறகள் பற் 7ய Iளாய் J,
நகரசைபKன் நில ஒ:க்Lட்3 நிைலப் பா3, *ட்ட வைரபடம் ,
ெசயற் *டத்*ற் கான நி*த்*ட்டEடல் , ச@கத்*ன:ம் , மக்களால்
ேதர்ந்ெத3க்கப் பட்ட அரச Mர*நி*களின:ம் ஆதரJ, நில வைரபட
மற் Hம் =Nத்ெதாைக கணக்ெக3ப் O $பரங் களின் Iளாய் J,

ப*Jெசய் யப் பட்ட நிHவனமாக்கல் Pதலானவற் ைற நன்= ஆராய் ந்:
இவ் $ண்ணப் பத்*ன் ப=*கைளத் தயாரித்*?ந்தார்கள் .

ச"க மற் 'ம் ஊடக அ+க்ைக
Lர்த்தனா எம: கன?ய மத்9ய மற் Lம் மாகாண அர4ன் Kட்J நி9
வழங் Aம் கனடா6ன் கட்Jமானத்9ல் NதOJ ெசய் தல் (The Investing in
Canadian Infrastructure Program – ICIP) 9ட்டத்9ற் கான 6ண்ணப்பம் பற் 3த்
தயார் ெசய் த ஊடக அ3க்ைகையக் AR6ன>டன் கலந்<ைரயா?னார்.
4வா 6மலச்சந்9ரன் இைணயத்தளத்9ல் தரேவற் Lவதற் கான தகவல் கள்
பற் 3க் AR6ன>டன் ஆராய் ந்தார். லம் ேபாதரன் இதற் கான தUழ்
ெமாQெபயர்ப்Xப் பணிையச் ெசய் வதற் A ஒப் Xக்ெகாண்டார்.

2020ம் ஆண்+க்கான ைமல் கல் கள்
4வா 6மலச்சந்9ரன் 2020ம் ஆண்Jக்கான ெசயற் 9ட்டங் கைள வைரயLத்<
அதற் கான கால எல் ைலகைளக் AR6ன>டன் ஆராய் ந்தார்.

1. ICIP - (The Investing in Canadian Infrastructure Program) – 6ண்ணப் பம் பற் 3ய
இற் ைறப் ப?த்த@ம் )ளாய் [ம் – 2020 வசந் த காலத்,டன்;

2. சEக ைமயம் அைமப் பதற் கான் இடத்9ற் கான ெராறன்ேரா நகரவாக்கச்
சைப\னரின் (CreateTO) ஒப் Xதல் ெபLதல் - 2020 வசந் த காலத்,டன்;

3. வரி 6லக்Aள் ள அறச்ெசயற் பாட்J நிLவனமாகப் ப9[ ெசய் தல் பற் 3ய
ெபாLப் Xக் ெகாJத்தல் – மார்க) 2020 உடன்;

4. தUழ் ச ் சEக ைமயத்9ன் மற் ைறய அைமப் Xக]டனான இைணந்த
ெசயற் பாJகள் – ைத 2020 இல் இ;ந் , ஆC 2020 வைர;

5. நிர்வாக அைமப் ைபத் 9ட்டUJம் கலந்தாேலாசைனகள் – ஆவணி 2020
இற் -ள் ;

6. ெசயற் 9ட்டத்<க்கான நி9 9ரட்Jம் வQ வைககள் – 2020 வசந் த
காலத்,டன்;

7. 9ட்ட நிரற் பJத்தல் கலந்தாேலாசைனகள் (இரண்டாம் கட்டம் ) - ஆவணி
2020 இற் -ள் .

தன்னார்வத் ெதாண்டர்கைள உள் வாங் -தல்

தன்னார்வத்ெதாண்டர் AR ஒன்ைறக் கட்?ெயRப் Xவ< பற் 3க்
கலந்<ைரயாடப் பட்ட<. இ9ேல ஆர்வம் காட்?த் ெதாடர்Xெகாண்ட நபர்களின்
6பரங் கள் AR6ேல பCரப் பட்டன.

நிFவனமாகப் ப&G ெசய் தல்
நிLவனமாகப் ப9[ ெசய் தல் பற் 3^ம் அறச்ெசயற் பாட்J நிLவனமாகப்
ப9[ ெசய் தல் பற் 3^மான Nயற் 4கள் 2020 இல் ெதாடங் Aம் என 4வா
6மலச்சந்9ரன் K3னார்.

அ+த்த Iட்டம்
இ<ேவ 2019ம் ஆண்Jக்கான இL9க் Kட்டம் எனக் Kறப் பட்ட<. 2020 இற் கான
Kட்டம் பற் 3ய 6பரங் கள் Iன்னர் அ3யத்தரப் பJம் .

Iட்ட நிைறG
Kட்டம் நிைற[ ெபLவைத ேநத்ரா Iேரரிக்க அைத 6< இராமச்சந்9ரன்
ஆேமா9த்த<டன் Kட்டம் நிைற[ ெபற் ற<.

