September 22, 2020 -Steering committee Meeting – by Zoom
!ரட்டா& 22, 2020 – வ(ப் ப*த், -. சந் 1ப் ! – 2ம் ெசய6 ஊடாக
ேநரம் : மாைல 7.30 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 ம8த்9வர் இராமநாதன் லம் ேபாதரனால் Iேரரிக்கப் பட்J
ப?லா ேக@ஸ் இனால் ஆேமா7க்கப் பட்J Kட்டம் ஆரம் Iக்கப் பட்ட9.

நிலக் &த்தைக )பரம் – இற் ைறப் ப/த்தல் – சட்ட ஆேலாசைனகளின்
-ளாய் / – இரக0யம் ேபணப் பட ேவண்6ய7.
கெமரா காணைல4ல் 5ட்டம் நடத்8வைத லம் ேபாதரன் ;ேரரித்8
ப-லா ேக<ஸ் ஆேமா>க்க 5ட்டம் ஆரம் பமான8.
அ/த்த கட்ட நடவ6க்ைககள் :
?வா @மலச்சந்>ரன் ெராறன்ேரா நகரவாக்கச் சைபக்B (CreateTO)
நிலக்Bத்தைக ஒப் பந்தத்>ல் நாம் @Dம் Eம் மாற் றங் கைளத்
ெதரியப் பGத்>, நிலக்Bத்தைகக்கான இI> நிபந்தைனகளின்
சாரத்ைத ெபா9 அரச உரிம அNம7ச் சைபPன் (GGLC )
அங் Kகாரத்8க்B சமர்ப்;க்க Lன்னர் உI>ப் பGத்8வார்.

வரி >லக்-ள் ள அறச்ெசயற் பாட்* நிBவனமாகப் ப1D ெசய் Eம்
>ண்ணப் பம் பற் Fய இற் ைறப் ப*த்தல் :

ேநத்ரா ெறாட்ெராேகாQம் 2வா 4மலச்சந்7ரNம் இ9 ெதாடர்பாகத்
ெதாடர்ந்9 ெசயற் பட்Jக்ெகாண்<8க்Cன்றார்கள் . இந்த 4ண்ணப் பத்9க்>
எம9 சைப உSப் Iனர்களின் தனிப் பட்ட 4பரங் கள் ேதைவப் பJCன்றன.

தHழ் ச்சJக ைமயத்1ன் அைம>டம் மற் Bம் நி1த்1ட்டம் பற் F
(அதற் கான உB1ப் ப*த்தல் Lைடத்த,ம் ) அF>க்-ம் 1ட்டம்
இ9 பற் 0ய அ04ப் T அைம4டத்9க்கான உS7ப் பJத்தல் Cைடத்த9ம்
ெவளிPடப் பJவதற் >த் தயாராக உள் ள9 என்S !ர்த்தனா ராங் ெதரி4த்தார்.
லம் ேபாதரன் இதற் கான தUழ் ெமாVெபயர்ப்T ேவைலகைள
உS7ப் பJத்7னார்.

பணியமர்த்தல் :
இைத ேமற் பார்ைவ ெசய் Wம் சைப உSப் Iனர்களான ேநத்ரா ெறாட்0ேகா,
நீ தன் சண், 49 இராமச்சந்7ரன் ஆCேயார் இ9 பற் 0
இற் ைறப் பJத்7னார்கள் .
பணியாளர்கXக்கான ேவைலத்7ட்டம் , அவற் 0ன் ெபSேபSகள் பற் 0Wம்
அவர்கள் கலந்9ைரயா<னார்கள் .
பணியாளர்கXக்கான ெகாJப் பனQகைள நிர்வாCப் ப9 பற் 0 49
இராமச்சந்7ரன் ஆட்ேசபைன எ9Qம் இன்0 அ0யத்தந்தார்.
பணியாளர்கXக்கான ெகாJப் பனQகைளக் காலதாமதUன்0க்
ெகாJப் பதற் காகத் ேதைவப் பJம் பணம் மத்7ய அர2ல் இ8ந்9
Cைடக்>ம் வைர அதற் கான நி7 உத4ைய வழங் >வதற் > சாந்த>மார்
ஒப் Tக்ெகாண்டார்.

அைமயDள் ள ெராறன்ேரா தHழ் ச்சJக ைமயத்1ன் நிர்வாகக் கட்டைமப் !
கரி ஆனந் தசங் கரி உடனான சந் 1ப் Oன் சாரம்
வVப் பJத்9 சைபயான9 Iன்வ8ம் 4டயங் கைள கரி
ஆனந்தசங் கரிWடனான சந்7ப் Iன் 4பரங் கைளக் கலந்9ைரயா<ய9.
ெதாடர்நடவPக்ைககள் :
சைபயான9 சEகத்7ல் இ8ந்9 நிர்வாக 4டயங் களில் பரந்த அழ் ழமான
அNபவம் உள் ளவர்கXடன் கலந்9ைரயா<ப் ெபSம்
ஆேலாசைனகைளக்ெகாண்J பரந்9பட்ட சEகத்7ைன உள் வாங் Cய
நிர்வாகக்கட்டைமப் ைப உ8வாக்>ம் . நீ தன் சண், சாந்த>மார், லம் ேபாதரன்
ஆCேயார் இவ் வாறானவர்கXடன் ெதாடர்T ெகாள் வ7ல் உதQவார்கள் .
சைபயான9 சEகத்9டனான எ7ர்கால நிர்வாகக்கட்டைமப் Tக்கான ெபா9க்
கலந்9ைரயாடல் கைள 2021 இல் எ7ர்பார்க்Cன்ற9.

ப?லா ேக@ஸ் Iேரரிக்க நீ தன் சண் ஆேமா7க்க Kட்டம் நிைறQ ெபற் ற9.

