
October 20, 2020 -Steering committee Meeting – by Zoom 

ஐப்ப$ 20, 2020  – வ&ப்ப'த்) *+ சந்.ப்/ – 0ம் ெசய4 ஊடாக 

ேநரம்: மாைல 7.00 மணி 

!ரத்்தனா ராங், நீதன் சண், ேநத்ரா ெறாட்0ேகா, 2வா 4மலசச்ந்7ரன், 
ம8த்9வர ்இராமநாதன் லம்ேபாதரன், ம8த்9வர ்வ<ேவ= சாந்த>மார,் 49 
இராமசச்ந்7ரன், ப?லா ேக@ஸ் ஆCேயார ்சEகமளித்78ந்தாரக்ள். 

!ரத்்தனா ராங் Hேரரிக்க, நீதன் சண் ஆேமா7க்க Iட்டம் ஆரம்பமாCய9. 

Iட்ட நிகழ்ச2்நிரல் அங்!கரிக்கப்பட்ட9. 

  

கன@ய கட்'மானத்.ல் AதB' ெசய்தல் - ICIP - (The Investing in Canadian 
Infrastructure Program) என்Dம் கன@ய மத்.ய மற்Fம் மாகாண அரHகளின் 
Jட்'நி. வழங்*ம் .ட்டத்)கான Mண்ணப்பம் பற்Nய 
இற்ைறப்ப'த்தல்: 

  

4ண்ணப்பம் இன்னLம் பரிMலைனOல் இ8ப்பதாகPம், தாம் அ9பற்0 
நம்Hக்ைகQடன் இ8ப்பதாகPம் 2வா 4லசச்ந்7ரன் ெதரி4த்தார.் 

  

இரண்டாவ) கட்டக் கPத்)க் கணிப்/: 

இரண்டாம் கட்ட க8த்9க்கணிப்Hற்கான ைமல்கற்கள் பற்0 2வா 
4மலசச்ந்7ரன் ?ளாய்P ெசய்தார.் பணியாளரக்ள் இ9 பற்0 
அ0PRத்தப்பட்<8ப்பதாகPம், ஒ8 பOற்2 வ>ப்Hன் Hன்னர ்அவரக்ள் 
தகவல் ேசகரிக்கத் தயார ்நிைலOல் உள்ளாரக்ள் என்Rம் ேநத்ரா 
ெறாட்ெறாேகா, நீதன் சண் ஆCேயார ்அ0யத்தந்தனர.் 

L<வான ப<வம் – ஐப்ப2 20ம் 7க7 

பரீட்2த்9ப் பாரத்்தல் – ஐப்ப2 21ம் 7க7 

பOற்2க் களம் – ஐப்ப2 22ம் 7க7 

சEகத்9டனான கலந்9ைரயாடல்கள் Eலம் க8த்9க்கணிப்Hல் க8த்7ல் 
ெகாள்ளேவண்<ய தகவல்கைளச ்ேசகரித்தல் – ஐப்ப2 28 

க8த்9க் கணிப்W ஆரம்பம் – ஐப்ப2 28ம் 7க7 



  

பணியமர்த்தல் மற்Fம் தன்னார்வத் ெதாண்டர்கள்; 

இ9 பற்0 இைத ேமற்பாரை்வ ெசய்Qம் சைப உRப்Hனரக்ளான ேநத்ரா 
ெறாட்0ேகா, நீதன் சண், 49 இராமசச்ந்7ரன் 
ஆCேயார ் இற்ைறப்பXத்7னாரக்ள். 

  

இலக்>கYம் ெபRேபRகYம் 

க8த்9கணிப்Hற்>த் ேதைவயான Hரத்7ேயகமான 
தகவற்ெபRேபRகள்  பற்0க் கலந்9ைரயாடப்பட்ட9. தற்ேபா9 நாம் 
ெசய்9ெகாண்<8க்Cன்ற சEக வளங்கைள அைடயாளம் காZம் 
ெசயற்பாXகள் Eலம் இய=மானவைர அ7களP சEக நிRவனங்கைள 
இனங்கண்X அவற்ைற அZகக்I<யதாக இ8க்>ம். 

பணியாளரக்Yக்கான ஊ7யக் ெகாXப்பனP  பற்0 49 இராமசச்ந்7ரன் 
இற்ைறப்பXத்7னார.் 

தன்னாரவ்த் ெதாண்டரக்ைள உள்வாங்C பணியாளரக்ளின் ேவைலQடன் 
இைணப்ப9பற்0 ேம=ம் கலந்9ைரயாடப்பட்ட9. இவரக்ைள ேமற்பாரை்வ 
ெசய்வ7ல் உள்ள 2ரமங்கள் ெதளிP பXத்தப்பட்X ேமல7க 
ெதாண்டரக்ைளத் தற்ேபா9 உள்வாங்>வ9 உ2தம் அல்ல என்ப9 
ஏற்Rக்ெகாள்ளப்பட்ட9.  

  

நிலக் *த்தைக பற்Nய இற்ைறப்ப'த்தல் 

311 Stain Road ( ஸ்ெர%ன் '() அைம,டத்ைத ெபா1 அரச அ3ம(ச ்
சைபயான1 – General Government Licensing Committee -  த5ழ்ச ்ச7க 
ைமயம் அைமப்பதற்க்கான இடமாக ஐப்ப< 5ம் (க( அ3ம( 
வழங்?%@ப்பைத <வா ,மலசச்ந்(ரன் CடD்க்காடD்னார.்  

அEத்த கடட் நடவDக்ைகயாக ெராறன்ேரா நகரசைபயான1 311 Stain 
Road ( ஸ்ெர%ன் '() அைம,டத்ைத த5ழ்ச ்ச7க ைமயம் 
அைமவதற்கான இடமாக ஐப்ப< 27 ெதாடக்கம் 29 வைரGள்ள அமர,்ல் 
அI,க்கJள்ளதாக <வா ,மலசச்ந்(ரன் ெதரி,த்தார.் 

நகரசைப உMப்Nனர ்மக்ேகல், அவரக்ளினால் ேமOம் இரண்E 
(@த்தங்கள் ெகாண்Eவரப்பட இ@ப்பதாக Qரத்்தனா ராங் 
ெதரி,த்தார.் Rதலாவ1 (@த்தம் ெபா1மக்கSக்T இைத 
அIயத்த@ம் ெபா1க்கரத்தரங்T ஒன்M Vடட்ப்படேவண்Eம். 
இரண்டாவ1 (@த்தம் அைமயJள்ள த5ழ்சச்7க ைமயத்(ல் ெபா1 



Wலகம் ஒன்M அைமவதற்கான சாத்(யக்VMகள் பற்I நகரசைப 
ஊYயரக்ள் ஆராய ேவண்Eம். எமக்T இந்த இ@ (@த்தங்களாOம் 
எவ்,த Nர(Vலங்கSம் இல்ைல என Qரத்்தனா அI,த்தார.் 

  

ஐப்ப$ 27 இல் தகவல் வழங்*தற்கான .ட்டQடல் 

நகரசைபOல் த]ழ்சEக ைமயம் அைம4த்9க்கான அங்!காரத் @ரம்ானம் 
நிைறேவற்றப்பட்ட9ம் சEகத்7ற்> இைத அ0யத்த8ம் 7ட்டம் தயாராக 
இ8ப்பதாக !ரத்்தனா ராங்  ெதரி4த்தார.் 

  

பரந்)பட்ட சRக கலந்)ைரயாடல்கள்: 

பரந்9பட்ட சEக கலந்9ைரயாடல்கள் பற்0 ேம=ம் ஆராயப்பட்ட9. 

  

Rலதனம்/ நி. .ரட்டல்: 

Lைறைமயான நி77ரட்ட=கான ெசயற்7ட்டம் பற்0ய கலந்9ைரயாடல்கள் 
ெதாடங்கப்படேவண்<யதன் அவ2யத்ைத 49 இராமசச்ந்7ரன் 
உைரயா<னார.் நகர சைபOன் நில ஒ9க்!X, மத்7ய மாகாண அர^களின் 
Iட்X நி7 பற்0ய நிைலப்பாXகைள அ0ந்தHன்னர ்நி7 7ரட்ட=க்கான 
7ட்ட]டைல ஆரம்Hப்ப9 உ2தமா>ம் என்R சைப @ரம்ானித்த9. 

  

எ.ர்கால நிர்வாகக் கட்டைமப்/ பற்Nய கலந்)ைரயாடல்கSக்கான 
.ட்டQடல்: 

சைப உRப்Hனரக்ள் சEக நிRவனங்கைள நிரவ்ாCப்ப7ல் அ_பவம் வாய்ந்த 
மனிதரக்ைள அZC அவரக்Yடன் சைபயான9 கலந்9ைரயாXவதற்கான 
7ட்ட]டைலச ்ெசய்9 வ8Cன்றாரக்ள். 

  

ம8த்9வர ்லம்ேபாதரன் Hேரரிக்க, நீதன் சண் ஆேமா7க்க Iட்டம் நிைறP 
ெபற்ற9. 

  

 


