September 10, 2020 -Steering committee Meeting – by Zoom
!ரட்டா& 10, 2020 – வ(ப் ப*த், -. சந் 1ப் ! – 23ள் ெசய7 ஊடாக
ேநரம் : மாைல 9.00 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 !ர்த்தனா4னால் Iேரரிக்கப் பட்J
ப?லா4னால் ஆேமா7க்கப் பட்J Kட்டம் ஆரம் Iக்கப் பட்ட9.

2020/ 2021ம் ஆண்*க்கான ைமல் கல் பற் Cய கலந் ,ைரயாடல்

பர# வ%ம் ேகா#ட் ெகாள் ைளேநா0ன் தாக்கம் காரணமாக எம5
6ட்டநிர8ல் , எ6ர்பார்க்கப் ப:;ன்ற காலஎல் ைல மாற் றங் கள் பற் >ப்
பரி?லைன ெசய் 5, அவற் ைற Cளாய் D ெசய் 5 #மலச்சந்6ரன்
EFDடன் கலந்5ைரயாGனார்.

இதன்ேபா, Eளாய் F ெசய் யப் பட்ட Gடயங் கள் :

1. ICIP - (The Investing in Canadian Infrastructure Program) – 4ண்ணப் பம் பற் 0ய
இற் ைறப் ப<த்த=ம் ?ளாய் Mம் – 2020 இைலI1ர் காலத்,டன்;

2. சEக ைமயம் அைமப் பதற் கான் இடத்7ற் கான ெராறன்ேரா நகரவாக்கச்
சைபOனரின் (CreateTO) ஒப் Qதல் ெபRதல் - ஐப் ப& 05/27, 2020;

நிலக் >த்தைக ஒப் பந்த நகSன் T8க்கமான Iர7 ஒன்R அJத்த வாரமள4ல்
எம9 பார்ைவக்>க் Cைடக்>ம் .

3. வரி Gலக்-ள் ள அறச்ெசயற் பாட்* நிLவனமாகப் ப1F ெசய் தல் (2021)
ெசயற் பாட்Jக்>V4ன் கலந்9ைரயாடல் கள் மற் Rம் W<Qகள் பற் 0ய
4பரங் கள் 4ண்ணப் பத்7ன் 2ல ப>7கைளப் Xர்த்7 ெசய் வதற் >த்

ேதைவப் பJம் . ேநத்ரா ெராட்0ேகாMம் , 2வா 4மலச்சந்7ரYம் இ9
சம் பந்தமான பணிையச் ெசய் வார்கள் .

4. நிர்வாக அைமப் ைபத் 1ட்டM*ம் கலந் தாேலாசைனகள் - (2021)
நகரசைபZடனான நிலக் >த்தைகZம் , நி7 ேகாரல் 4ண்ணப் ப நிைலையப்
ெபாRத்9 மாகாணத்9டனான அR7யான ெபRநர் ஒப் பந்த ேவைலக[ம்
W<வைடந்த Iன்னர் எம9 சைபயான9 இந்தக் கலந்தாேலாசைனகைளத்
ெதாடங் >ம் எனத் @ர்மானிக்கப் பட்ட9.

5. 1ட்ட நிரற் ப*த்தல் கலந் தாேலாசைனகள் (இரண்டாம் கட்டம் ) –
கலந் ,ைரயாடல் .
2வா 4மலச்சந்7ரன் அைமயMள் ள த\ழ் ச ் சEக ைமயத்7ன் ெசயற் 7ட்ட
நிரைல 4ளங் Cக்ெகாள் வதற் > சEகத்9டனான இரண்டாம் கட்ட
கலந்9ைரயாடSன் அத்7யாவ2யத்ைத வSZRத்7னார். இதற் கான 7ட்ட
நகைல அவர் தயாரித்9க் >V4ன் பரி]லைனக்>ச் சமர்ப்Iப் பார்.

6. மாணவ ஊ(யர்கள் ( !ரட்டா& 2020 – மார்க( 2020)

ஊ_யர்க[க்கான ேவைலத் 7ட்டம் / ேவைலப் பணி:

கனடா4ன் மாணவ் ர்க[க்கான ேகாைடக்கால ேவைலத்7ட்த்7ன் !ழ்
உள் வாங் கப் பட்ட Eவ8க்கான பணிகள் பற் 0 ேநத்ரா ெராட்0ேகா, நீ தன் சண்,
49 இராமச்சந்7ரன் ஆCேயார் பரி]Sத்தார்கள் .

ஊ_யர்க[க்கான ேமற் பார்ைவ:

ேநத்ரா ெராட்0ேகா, நீ தன் சண், 49 இராமச்சந்7ரன் ஆCேயார்
உள் வாங் கப் பJம் ஊ_யர்க[க்கான ேமற் பார்ைவைய வழங் >வதற் >ச்
சம் ம7த்தார்கள் .

ஊ_யர்க[க்கான ஊ7யக்ெகாJப் பனM/ வரிக்க_ப் Q
4பரங் கைள நிர்வCத்தல் :

Qரட்டா2 14 ேவைல ெதாடங் >ம் நாளா>ம் . ஊ7யக்ெகாJப் பனM/ வரிக்க_ப் Q
4பரங் கள் கன<ய அரசாங் கத்7ன் வரித் 7ைணக்களத்9க்> மாதாந்தம்
சம் ர்ப்Iக்கப் படேவண்Jம் . எங் க[க்> மார்க_க்> ேமல் ஊ_யர்கள்
இல் லாத4த்9 எம9 ஊ7யக்ெகாJப் பனMக் கணக்ைக EJம் ப< கன<ய
வரித்7ைணக்களத்9க்> ைத 2021 இல் அ04க்கேவண்Jம் . . T4 ப<வங் கள்
ஊ_யர்க[க்> மா2 28ம் 7க7க்>ள் ெகாJக்கப் படேவண்Jம் . ஊ_யச்
சான்0தழான9 ஊ_யம் நிைறMெபற் ற 5 நாட்க[க்>ள்
ெகாJக்கப் படேவண்Jம் .

49 இராமச்சந்7ரன் இவற் ைற நிர்வாCப் பார்.

7. தMழ் ச்சOக ைமயத்1ன் அைமGடம் மற் Lம் நி1த்1ட்டம் பற் C
(அதற் கான உL1ப் ப*த்தல் 3ைடத்த,ம் ) சOகத்,க்- அCGக்-ம்
1ட்டம்
!ர்த்தனா றாங் இ9 பற் 0 (உR7யான நா[ம் , தகவ=ம் Cைடத்த9ம் )
சEகத்9க்> அ0யத்த8ம் 4பரங் கைளக் >V4ன8க்> இற் ைறப் பJத்7னார்.

8. ெவளித்ெதாடர்பாடல் கள் : பாரா[மன்ற உRப் Iனர் கரி ஆன்ந்தசங் கரி
அவர்க[டனான சந்7ப் Q ெப8ம் பா=ம் Qரட்டா2 17ம் 7க7 மாைல நிகழலாம்
எனக் Kறப் பட்ட9.

இந்த Wன்ெனJப் Qக் >Vவான9 இ8 வாரங் க[க்> ஒ8Wைற KJவ9 எனத்
@ர்மானிக்கப் பட்ட9.

ேநத்ரா ெராட்ெறாேகா Iேரரிக்க, நீ தன் சண் ஆேமா7க்க Kட்டம் இத்9டன்
நிைறM ெபற் ற9.

