October 06, 2020 -Steering committee Meeting – by Zoom
ஐப் ப$ 06, 2020 – வ&ப் ப'த்) *+ சந் .ப் / – 0ம் ெசய4 ஊடாக
ே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, ப?லா ேக@ஸ் ஆCேயார் சEகமளித்78ந்தார்கள் .

நிகழ் ச2
் நிரல் !ர்த்தனா ராங் அவர்களால் Jேரரிக்கப் பட்K ேநத்ரா
ெறாட்0ேகா அவர்களால் ஆேமா7க்கப் பட்K Lட்டம் ஆரம் Jக்கப் பட்ட9.

கன@ய கட்'மானத்.ல் AதB' ெசய் தல் - ICIP - (The Investing in Canadian
Infrastructure Program) என்Dம் கன@ய மத்.ய மற் Fம் மாகாண அரHகளின்
Jட்'நி. வழங் *ம் .ட்டத்)கான Mண்ணப் பம் பற் Nய
இற் ைறப் ப'த்தல் :
ஒண்டாரிேயா மாகாண அரN தாம் பரிந்9ைரக்>ம் ெசயற் 7ட்டங் கள் பற் 0ய
4பரங் கைள இன்னPம் மத்7ய அரNக்> அQப் ப4ல் ைல என 2வா
4மலச்சந்7ரன் அ0யத்தந்தார். அவர்கள் இன்னPம் தாம் பரிந்9ைரக்>ம்
ெசயற் 7ட்டங் கSக்கான ேமல7க 4பரங் கைளச்
தரவைமத்9க்ெகாண்<8ப் பதாகக் L0னார். 7ட்டங் களின் சEகத்9க்கான
ேவைலவாய் ப் T நன்ைமகள் பற் 0ய தகவல் கைளத் தற் ெபாU9 அவர்கள்
ேகாரிV8ப் பதாகச் Nட்<க்கா<னார்.
பணியமர்த்தல் மற் Fம் தன்னார்வத் ெதாண்டர்கள் ;
இ9 பற் 0 ெறாட்0ேகா, நீ தன் சண், 49 இராமச்சந்7ரன்
ஆCேயார் இற் ைறப் பKத்7னார்கள் . சைப இ9பற் 0க் கலந்9ைரயா<ய9.
49 இராமச்சந்7ரன் இ9 பற் 0 சைபக்> ேம=ம் ெதளிWபKத்7னார்.
சைபயான9 பணியாளர்கSக்> உத4யாகத் தன்னார்வத் ெதாண்டர்கைள
உள் வாங் >ம் சாத்7யக்LYகள் பற் 0க் கலந்9ைரயா<ய9.

சPகத்)க்*த் தகவல் கைளப் பரிமாFம் .ட்டம் பற் Nய Mளக்கம்

!ர்த்தனா ராங் ச)கத்+க்கான தகவல் கைள வழங் 1வ+
பற் 4 இற் ைறப் ப6த்7னார். 311 Stain Road ( ஸ்ெர:ன் ;7)

அைம>டத்ைத ெபா+ அரச அ@ம7ச் சைபயான+ – General
Government Licensing Committee - தBழ் ச ் ச)க ைமயம்
அைமப் பதற் க்கான இடமாகப் பரிந்+ைரத்தைம ச)கத்7னரால்
மEழ் சF
் Gடன் வரேவற் கப் பட்டைம 14ப் Iடப் பட்ட+.
நிலக் *த்தைக பற் Nய இற் ைறப் ப'த்தல் :

311 Stain Road ( ஸ்ெர:ன் ;7) அைம>டத்ைத ெபா+ அரச அ@ம7ச்
சைபயான+ – General Government Licensing Committee - தBழ் ச ் ச)க
ைமயம் அைமப் பதற் க்கான இடமாக ஐப் பF 5ம் 7க7 அ@ம7
வழங் E:Kப் பைத Fவா >மலச்சந்7ரன் அ4யத்தந்தார்.

நகரசைப உMப் Iனர் ஐன்ஸ்N அங் 1 இதற் 1 சமர்ப்Iத்த இரண்6
ேமல7க 7Kத்தங் கள் எம+ ெசயற் 7ட்டத்7ன் அQலாக்கRக்1ச்
சாதகமாக அைமGம் என்M !ர்த்தனா ராங் S4னார்.
அ6த்த கட்ட நடவTக்ைகயாக ெராறன்ேரா நகரசைபயான+ 311 Stain
Road ( ஸ்ெர:ன் ;7) அைம>டத்ைத தBழ் ச ் ச)க ைமயம்
அைமவதற் கான இடமாக ஐப் பF 27 ெதாடக்கம் 29 வைரGள் ள அமர்>ல்
அ4>க்கUள் ளதாக Fவா >மலச்சந்7ரன் ெதரி>த்தார்.

சPகத்)டனான பரந் )பட்ட கலந் )ைரயாடல் கள் :
நகரசைபVன் அ04ப் Jன் Jன்னர், சEகத்9டனான பரந்9பட்ட
கலந்9ைரயாடல் கைள Pன்ெனKப் பதன் அவ2யத்ைத சைப
கலந்9ைரயா<ய9.

ப?லா ேக@ஸ் Jராரிக்க நீ தன் சண் ஆேமா7க்க Lட்டம் நிைறWெபற் ற9.

