September 12, 2019 -Steering committee Meeting
!ரட்டா& 12, 2019 – வ(ப் ப*த், -. சந் &ப் !
இடம் : 108, மாணவர் ைமயம் – 02, ேயார்க் பல் கைலக்கழகம்
ேநரம் : மாைல 6.45 மணி

!ர்த்தனா ராங் , ப)லா ேக-ஸ், ேநத்ரா ெறாட்3ேகா, 4வா 6மலச்சந்9ரன்,
ம:த்;வர் வ<ேவ= சாந்த>மார் ஆ@ேயார் சBகமளித்9:ந்தார்கள் . நீ தன்
சண், ம:த்;வர் இராமநாதன் லம் ேபாதரன் ஆ@ேயார்
சBகமளிக்கH<யாைமைய வ:த்தத்;டன் ெதரி6த்9:ந்தார்கள் .
Jட்டம் ஆரம் Kக்கப் பட்L நிகழ் ச4
் நிரல் ஆேமா9க்கப் பட்ட;.

இைணய வN க:த்;க்கணிப் O, மற் Pம் ெசன்ற Jட்ட அ3க்ைககளின்
தRழாக்கம் என்பன ஆராயப் பட்டன.
4வா 6மலச்சந்9ரன் க:த்;க்கணிப் O 6பரங் கைள இற் ைறப் பLத்9னார்.
>T அவற் ைற )ள ஆராய் ந்; 6வா9த்த;.
ேநத்ரா ெறாட்3ேகா ெசன்றJட்ட அ3க்ைககளின் தRழாக்க நிலவரத்ைத
உP9ப் பLத்9னார்.
வNப் பLத்;>T6னர் மக்களால் ெதரிV ெசய் யப் பட்ட அரச
Kர9நி9கWடXம் , சம் பந்தப் பட்ட அரச ஊNயர்கWடXமான தம; சந்9ப் O
நிலவரங் கைளத் ெதரி6த்தார்கள் .
சHதாயத்ைத உள் வாங் >ம் ேநாக்@ல் ேமற் ெகாள் ளப் பட்Lவ:@ன்ற
KரHகர்கWடXம் , சBக அைமப் OகWடXமான சந்9ப் Oகள் , ஆேலாசைனகள்
பற் 3ய தகவல் கள் இற் ைறப் பLத்தப் பட்டன.
·

ஆர்வம் காட்Lம் சBக உPப் Kனர்கைளச் 4றப் பான HைறZல்
உள் வாங் @ ஆேலாசைனக் >T ஒன்ைற\ம் , ெதாண்டர் >Tெவான்ைற\ம்
உ:வாக்@ச் ெசயற் பLத்;ம் எம; ஆரம் பகால ேநாக்கத்9ன் தற் காலச்
ெசயற் பாட்Lநிைலகள் ஆராயப் பட்டன. 2020 இல் இைத அ3Hகப் பLத்9
நைடHைறப் பLத்;வ; என்ப;ம் ஆராயப் பட்ட;. எம் ேமாL இைணந்;
ெசயற் பட ஆர்வம் ெதரி6த்தவர்களின் ெபயர் 6பரங் கைளப் ேப]வ;
என்Pம் >T -ர்மானித்த;.

·

தRழ் ச ் சBக ைமயம் எXம் எம; அைமப் ைப உத்9ேயாக^ர்வமாக ப9V
ெசய் வதற் கான சட்ட ஆேலாசைனகைளப் ெபPவ9ல் 4வா 6மலச்சந்9ரன்
நடவ<க்ைககைள எLத்;ச் ெசயற் ப்பட்L வ:@ன்றார். 2019 ஐப் ப4Zல்
சட்ட^ர்வமான அைமப் பாகப் ப9V ெசய் யப் படலாம் என
எ9ர்பார்க்கப் பL@ன்ற;.

·

கன<ய மத்9ய மற் Pம் மாகாண அர4ன் Jட்L நி9 வழங் >ம் கனடா6ன்
கட்Lமானத்9ல் Hத`L ெசய் தல் (The Investing in Canadian Infrastructure Program – ICIP)
என்Xம் அரிய 9ட்டத்9aடாக எம; தRழ் ச ் சBக ைமயக் கட்Lமானத்;க்>
நி9 ேகா:ம் வாய் ப் O பற் 3\ம் கலந்;ைரயாடப் பட்ட;. இ; RகVம்
க<னமான ேபாட்< R>ந்த Hயற் 4 என்ப;ம் இதற் > 6ண்ணப் Kப் பதற் >
RகVம் b]க்கமான ஆழமான Hயற் 4கள் ேதைவ என்ப;ம் க:த்9ல்
ெகாள் ளப் பட்டன. ஆZXம் இந்த நி9\த6க்> 6ண்ணப் Kப் ப;
Kரேயாசனமானெதா: எத்தனமா>ம் என்பதால் இதற் > 6ண்ணப் Kப் பதற் >
நாம் Hயற் 4 ெசய் யேவண்Lம் எனத் -ர்மானிக்கப் பட்ட;. 4வா, ேநத்ரா,
!ர்த்தனா ஆ@ேயார் ேசர்ந்; இதற் கான Hயற் 4கைள Hன்ெனLத்; எமக்>
அைவ பற் 3 இற் ைறப் பLத்;வார்கள் என்Pம் -ர்மானிக்கப் பட்ட;.

அLத்த Jட்டம் பற் 3ய 6பரங் கள் Kன்னர் அ36ப் பதாகத் -ர்மானிக்கப் பட்L
Jட்டம் நிைறV ெபற் ற;.

