Community Townhall Meeting Minutes
ஸ்காபேரா நகரசைப மண்டபத்0ல் நைடெபற் ற ப4ரங் க ெபா6க்7ட்ட
அ9க்ைக
Location: Scarborough Civic Centre
Start time: 2:30PM
End time: 4:30PM
Number of people in attendance: 120 people
இடம் : ஸ்காபேரா நகரசைப மண்டபம்
7ட்ட ஆரம் பம் : /ற் பகல் 2:30
7ட்ட நிைற>: /ற் பகல் 4:30
கலந் 6ெகாண்ேடார் எண்ணிக்ைக: 120
Committee members in attendance:
Pamela Ketheeswaran
Ramanathan Lambotharan
Vithu Ramachandran
Keerthana Rang
Nedra Rodrigo
Vadivelu Santhakumar
Neethan Shan
Siva Vimalachandran
ச@கம் அளித்த வCப் பDத்6 EF உHப் Iனர்கள் :
ப8லா ேக9ஸ்வரன்
இராமநாதன் லம் ேபாதரன்
>? இராமச்சந்@ரன்
Aர்த்தனா ராங்
ேநத்ரா ெறாட்Dேகா
வEேவF சாந்தGமார்
நீ தன் சண்
Iவா >மலச்சந்@ரன்
Presentation:
Rang welcomed guests. Shan provided a moment of silence and a land acknowledgement.
Rang thanked companies that have provided in-kind support to the project thus far and
acknowledged elected officials in attendance. Councillor McKelvie provided remarks on behalf
of the Mayor. Vimalachandran and Rodrigo went through the attached presentation in roughly
40 minutes.
படக்காட்KLடனான Mளக்கம் :
Aர்த்தனா ராங் வரேவற் Jைர வழங் Lனார். நீ தன் சண் அைம@ வணக்கத்ைத
வOப் பPத்@, ெராறன்ேரா>ன் Rர்Sகக் GEகTக்கான நிலக்கடப் பாட்P
நன்DையWம் ெதரி>த்தார். இைதத் ெதாடர்ந்? Aர்த்தனா வXைக தந்@Xந்த
ேதர்ெதPக்கப் பட்ட அரசாங் க உZப் /னர்கைள வரேவற் Z, த\ழ் ச ் ச]க

ைமயம் ஒன்Z அைமவ? சம் பந்தமான _ன்ெனPப் JகTக்G இ?வைர ஆதரa
நல் Lய அைமப் JகTக்Gம் , நபர்கTக்Gம் நன்D ெதரி>த்தார். ெராறன்ேரா
மாநகரசைப உZப் /னர் மக்ேகல் > நகர/தா>ன் சார்/ல் GDப் Jைர
வழங் Lனார். இைதத் ெதாடர்ந்? Iவா >மலச்சந்@ரbம் , ேநத்ரா
ெறாட்Dேகாaம் 40 நி\டங் கTக்G படக்காட்IWடனான >ளக்கத்ைத
அைவேயாXக்G வழங் Lனார்கள் .
Question and answer period with the audience:
அைவேயாOக்கான ேகள் M ப0ல் ேநரம் :
Q – is the incorporation provincial or federal from the beginning? The provincial legislation is
being phased out so it is important to check.
A – Vimalachandran advised that Counsel has been working on this. They are not 100% sure
yet but they will advise by the end of the month.
அைவPனர் ேகள் M: இந்த அைமப் பான? மத்@ய அரIன் Aழ் ப்பட்டதா
அல் ல? மாகாண அரIன் Aழ் ப்பட்டதா? மாகாண அரIன் இ? சம் பந்தமான
சட்டவாக்கமான? காலதாமதப் பPவதால் இைதக் கவனத்@ல் எPப் ப?
அவIயம் .
Mமலசந் 0ரன் ப0ல் : சைப இ? பற் D நடவEக்ைககைள
எPத்@Xக்Lன்றார்கள் . இ? பற் Dய >பரங் கள் இன்ன_ம் _eைமயாக
உZ@ப் பPத்தப் பட>ல் ைல; ஆgbம் இம் மாத இZ@க்Gள் இவ் >பரங் கள்
அD>க்கப் பPம் .
Q – You showed some data about the individuals who filled out the online survey. There are not
a lot of seniors. To get seniors to fill out the survey, please put the survey in Tamil newspapers
so they can fill it out. I also noticed that immigration related programs are not included as an
option for the survey.
A – Vimalachandran mentioned that the Committee will be going to events to outreach to people
who may not have seen the survey online. He also said that the Committee has encouraged
media to put this information in the papers. The Committee needs people to volunteer and help
us reach more parts of the community. Vimalachandran also pointed out that in the survey, you
can add your comments and that immigration services has been written several times from
respondents. Shan mentioned that the survey is only one part of the consultation process; the
Committee will be meeting with organizations in the community to tell us the kind of
programming they need and that will provide a more fulsome consultation.
அைவPனர் ேகள் M: நீ ங் கள் தனி நபர்களின் கXத்?க்கணிப் J பற் Dய
>பரங் கைள இங் G காட்Eனீர ்கள் . அ@ேல _@ேயார்களின் பங் களிப் J
Gைறவாக இXக்Lற?. த\ழ் ப் பத்@ரிைககளில் இந்த கXத்?க்கணிப் J
பEவங் கைளப் /ரhரித்தால் _@ேயார் அதைன Rர்த்@ெசய் ?
அbப் பக்iEயதாக இXக்Gம் . அPத்ததாக GEவரa பற் Dய ஆேலாசைனகள்
கXத்?க்கணிப் Jப் பEவத்@ல் உள் ளடக்கப் பட>ல் ைல.

Mமலசந் 0ரன் ப0ல் : இந்தGeவான? ச]க நிகழ் aகTக்G ேநரEயாகச்
ெசன்Z இைணயத்தளத்@ல் கXத்?க்கணிப் /ல் பங் Gெகாள் ள
இயலாதவர்கைள அjGவதற் G உள் ள?.
த\ழ் ப் பத்@ரிைககள் இத்தகவல் கைளப் பரிமாZமாZ Ge
ேகட்Pக்ெகாண்Pள் ள?. இவ் வாZ ச]கத்@ன் பல் ேவZ /ரி>னைரWம்
ெசன்றைடவதற் G எமக்Gத் ெதாண்டர்கள் பலர் ேதைவயாக உள் ளார்கள் .
கXத்?க்கணிப் J பEவத்@ல் உள் ளடங் காத >டயங் கைள ேமல@கமாகப்
ப@>Pவதற் G இடமளிக்கப் பட்Pள் ள?. GEவரa சம் பந்தமாகaம் பலர் இங் G
தம? கXத்?க்கைளப் ப@>ட்EXக்Lன்றார்கள் .
நீ தன் சண் ப0ல் : இந்தக் கXத்?க்கணிப் J _eைமயான
ச]கப் /ர@பkப் /ன் ஒX பG@ேய. வXங் காலங் களில் த\ழ் சச
் ]கத்@ன்
பல் ேவZ அைமப் JகைளWம் ேநரEயாகச் சந்@த்? கXத்தDWம் ேபா?
எ@ர்பார்க்கப் பPம் ேசைவகள் பற் Dய ஒX _eைமயான
ச]கப் /ர@பkப் ைப சைப உள் வாங் கக்iEயதாக இXக்Gம் .
Q – Have you raised any funds? If not, how have you funded all your efforts to date? What are
expectations if I want to volunteer?
A – Vimalachandran said the Committee has not raised any funds. He advised that committee
members have been donating money where needed. He said the Committee doesn’t want to
fundraise until it is confident it knows what it is the community is building. On volunteering,
Vimalachandran said there is no floor or ceiling for volunteers and that the Committee will take
any support. Projects have various categories of involvement; everything from technical to
community outreach. www.tamilcentre.ca has information.
அைவPனர் ேகள் M: நீ ங் கள் நி@ ஏதாவ? ேசகரித்9ர்களா? இல் லா>Eல்
எவ் வாZ இ?வைரயான _யற் IகTக்கான நி@த் ேதைவைய எ@ர்
ெகாள் Lன்mர்கள் ? நான் ஒX ெதாண்டராக இைணய >Xம் /னால் அதற் கான
உங் கள் எ@ர்பார்ப்Jகள் என்ன?
Mமலசந் 0ரன் ப0ல் : Ge எந்த>தமான நி@ ேசகரிப் ைபWம் ெசய் ய>ல் ைல.
Ge உZப் /னர்களின் ெசாந்த பங் களிப் /னாேலேய இ?வைரயான
ேதைவகள் ஈPெசய் யப் பPLன்றன. ச]கமான? எந்த>தமான
கட்Pமானத்ைத அைமக்கப் ேபாLன்ற? என்பைதத் @ட்டவட்டமாகத்
9ர்மானித்? அDWம் வைர Geவான? எந்த>தமான நி@ ேசகரிப் /Fம் ஈPபட
>Xம் ப>ல் ைல.
ெதாண்டராக இைணந்?ெகாள் வதற் G எந்த>தமான வைரயைறகTம்
இல் ைல. Geaக்கான ெதாOல் oட்ப ஆேலாசைனgல் இXந்? ச]கத்ைதச்
ெசன்றைடதல் வைர பல >தங் களில் ெதாண்டர்கள் தம் பங் களிப் ைப
வழங் கலாம் . ேமல@க >பரங் கள் Ge>ன் www.tamilcentre.ca என்bம்
இைணயத்தளத்@ல் உள் ளன.
Q – Looking at the survey, there is nothing specifically for young people to just hang out.
A – Vimalachandran said that the Committee developed the consultation tool with two
considerations. 1) The first round of general programming identified in the survey were ones
raised in the previous townhall. The Committee wanted to make sure the ones already raised

were recognized. 2) The Committee did not want so many items on the survey. The Committee
put the items the community wanted to see and left a comment box for people to provide their
own ideas. The Committee will consult with organizations in the community to make sure
programming reflects all age groups and needs of the community.
அைவPனர் ேகள் M: கXத்?க்கணிப் /ல் இைளஞர்கள் iE இXந்? ேநரம்
ேபாக்Gவதற் கான எந்த>தமான இடங் கTம் காண்ப் பட>ல் ைல.
Mமலசந் 0ரன் ப0ல் : Geவான? கXத்?க்கணிப் J வEவத்ைத இX
ேநாக்GகTடன் தயாரித்த?.
1) எம? _தலாவ? பLரங் க ெபா?க்iட்டத்@ல் ெபா?மக்களாFம்
அைமப் JகளாFம் _ன்ைவக்கப் பட்ட ஆேலாசைனகைள ைவத்?
அவ் >டயங் கைள உள் ளடக்Lயதாக இ? வEவைமக்கப் பட்ட?.
2) அ@க எண்ணிக்ைகgலான உள் ளடக்கங் கைள பEவத்@ல் அைடத்?
நிரப் Jவைத Ge >Xம் ப>ல் ைல. மாறாக இவற் Dல் உள் ளடங் காத தம?
கXத்?கைளWம் ப@>Pவதற் ெகன ஒX தனிgடம் பEவத்@ல்
ஒ?க்கப் பட்ட?. இக்Geவான? ச]கத்@ன் பல் ேவZ அைமப் JகைளWம்
சந்@ப் பதன் ]லம் இந்த கட்டைமப் பான? பல் ேவZ
வய?ப் /ரி>னரின?ம் பலவைகப் பட்ட ேதைவகைளWம் உள் வாங் Lப்
/ர@பkப் பைத உZ@ெசய் Wம் .
Q – How are you ensuring that all political parties will be involved?
A – Vimalachandran responded saying that there are certain milestones that this project needs
to achieve. Land is a big component right now and so the Committee actively reached out to
those elected officials. Rang said that the Committee has reached out to all three levels of
government for meetings in Scarborough. The Committee will then be reaching out to a wider
group of elected officials, candidates and others who are interested.
அைவPனர் ேகள் M: அைனத்? அரIயல் கட்IகTம் பாரபட்ச\ன்D
இம் _யற் Igல் உள் வாங் கப் பPவைத எவ் வாZ உZ@ ெசய் Lன்mர்கள் ?
Mமலச்சந் 0ரன் ப0ல் : இக் Geவான? இப் ெபாe? Iல ைமல் கல் கைள
இலக்G ைவத்?ச் ெசயற் பாPகைள _ன்ெனPக்Lன்ற?. ெராறன்ேரா>ல்
த\ழ் ச ் ச]க ைமயத்?க்கான நிலம் ஒன்ைறப் ெபற் Zக்ெகாள் வ? இவற் Dல்
_தkடம் வLக்Lன்ற?. இ? சம் பந்தமாக ெராறன்ேரா>ல் உள் ள மக்களால்
ெதரிa ெசய் யப் பட்ட அரசாங் க உZப் /னர்கைள அjLWள் ேளாம் .
Rர்த்தனா ராங் ப0ல் : Geவான? மத்@ய, மாகாண, மாநகரசைப ஆLய
]ன்Z மட்டங் களிFம் உள் ள அரசாங் கங் கைளWம் சந்@ப் JகTக்காக
அjLWள் ள?. இதற் Gம் அப் பால் பரந்த மட்டத்@ல் ஏைனய அயல்
நகரசைபகைளWம் , உZப் /னர்கைளWம் , ேவட்பாளர்கைளWம் ,
ஆர்வலர்கைளWம் Ge நிச்சயமாக அjGம் .
Q – How will you be collecting opinions of grassroots organizations?

A – Vimalachandran made a list of all of the organizations. The Committee will be asking all of
them to meet to get their input. Several organizations have already been a part of the process.
Vimalachandran asked that any audience members who are a part of an organization to take a
look at the website and fill out an endorsement form to support the project.
அைவPனர் ேகள் M: ச]கத்@ன் அEமட்ட அைமப் Jகளிடம் இXந்? எவ் வாZ
கXத்?க்கள் அDயப் ேபாLன்mர்கள் ?
Mமலச்சந் 0ரன் ப0ல் : Geவான? ச]க அைமப் Jகளின் பட்Eயல் ஒன்ைறத்
தயார் ெசய் Lன்ற?. ஏற் கனேவ பல அைமப் Jகள் இ@ல் இைணந்?ள் ளார்கள் .
எம? இைணயத்தளத்@Fம் இவ் வைமப் Jகள் எம? _யற் Iக்கான தம?
ஆர்வத்ைதWம் ஆதரைவWம் ெதரி>ப் பதன் ]லம் தம? இXப் ைபWம் ,
பங் களிப் ைபWம் உZ@ ெசய் ? ெகாள் ளலாம் . Geவான? இந்த
அைமப் JகTடனான சந்@ப் Jகைள வXங் காலத்@ல் ேகார இXக்Lன்ற?.
Q – There are many cultural centres that have a senior’s home / services as part of the building.
Would you consider that in the future or as another phase of the community centre?
A – Vimalachandran said that the Committee is in the consultation phase right now and that the
Committee can definitely take that into consideration. Senior’s services is being clearly identified
by the community. Vimalachandran also said that the Committee will meet with organizations
that work with seniors and will include it in the programming.
அைவPனர் ேகள் M: பல ச]கங் களின் கலாச்சார அைமப் Jகள்

_@ேயாXக்கான இல் லங் கைளWம் , ேசைவகைளWம் தம?
ெசயற் பாட்Eன் ஒX பG@யாகக் ெகாண்Pள் ளார்கள் . நீ ங் கTம் இவற் ைற
வXங் காலத்@ல் உங் கள் ெசயற் பாட்Eன் ஒX பG@யாகக் ெகாள் Sர்களா?
Mமலசந் 0ரன் ப0ல் : Geவான? இப் ேபா? பல ஆேலாசைனகைளWம்
ெபற் Zக்ெகாண்P வXLன்ற?. வXங் காலத்@ல் இவற் ைறWம் அ?
கவனத்@ல் எPத்?ெகாள் Tம் . _@ேயார் ேசைவகTக்கான ேதைவகள்
ச]கத்@னால் ெதளிவாக இனங் காணப் பPLன்றன. Geவான?
வXங் காலத்@ல் _@ேயார் அைமப் JகைளWம் சந்@க்க>Xக்Lன்ற?;
அச் சந்@ப் Jகளில் இவ் >டயங் கTம் உள் வாங் கப் பPம் .
Q – What would the process for the consultation with the Indigenous community look like?
A – Vimalchandran noted that the City has its own consultation process that the Committee will
follow, but that the Committee hopes to go above and beyond where it can because the
Committee wants a collaborative approach. Rodrigo said there are a number of people in the
community that already have working relationships with different Indigenous groups. She said
beyond what is outlined by the City, the Committee will use those relationships and speak to
people one on one so that the Committee will follow Indigenous protocol, not just the City’s.
அைவPனர் ேகள் M: Rர்Sகக் GEகTடனான ஆேலாசைனக்கான பE_ைற
எவ் வாZ இXக்Gம் ?

Mமலச்சந் 0ரன் ப0ல் : நகரசைப தனக்ெகன இதற் கான ஆேலாசைனப்
பE_ைறகைளக் ெகாண்Pள் ள?. நாம் iட்Pச்ச]கப் ெபாZப் Jணர்a
ேநாக்Lல் இவற் ேறாPம் , இவற் Zக்G அப் பாFம் ெசன்Z ெசயற் பPேவாம் .
ேநத்ரா ெறாட்9ேகா ப0ல் : எம? ச]கத்@Fம் பலர் இங் Gள் ள Rர்Sகக்
GEகTடன் ெதாடர்Jகைளப் ேபணிச் ெசயற் பட்P வXLன்றனர். எம? Geaம்
தனிப் பட்ட ரீ@gல் Rர்Sகக்GEகைள இவர்கள் ]லமாக அjL உைரயாE,
எம? ெசயற் பாPகள் நகரசைபgன் Rர்Sகக் GEகTக்கான
பE_ைறகTக்Gம் அப் பால் Rர்Sகக் GEகளின் தனிப் பட்ட
நைட_ைறகேளாPம் ஒத்?ச் ெசல் வைத உZ@ ெசய் ேவாம் .
Q – After the program refinement, is there a consultant for the next stage of constructing the
building.
A – Vimalachandran that there are people outside of the Tamil community who are supportive
and want to help but said the project is too premature to get into the design stages. In the
coming weeks, the Committee will have a better idea of when it can engage with an architect
and supporting consultants and will reach out.
அைவPனர் ேகள் M: இந்த @ட்ட\டல் ெசயன்_ைறக்G அப் பால் அPத்த
பE_ைறயான கட்Pமானப் பணிக்G ெபாZப் பான நிர்மான ஆேலாசகர்
ெதரிaெசய் யப் பட்Pள் ளாரா?
Mமலச்சந் 0ரன் ப0ல் : த\ழ் சச
் ]கத்?க்G அப் பாFம் எம? @ட்டத்?க்G
ஆதரவளிக்Gம் பலர் உத> ெசய் யத் தயார் நிைலgல் இXந்தாFம்
இந்நிைலக்Gச் ெசல் வதற் G எம? @ட்டம் இன்ன_ம் \க ஆரம் ப
நிைலgேலேய உள் ள? என்ப? அவர்கள் கXத்தாGம் . எம? Geவான?
வXLன்ற வாரங் களில் இ? பற் Dய ேமFம் ெதளிவான நிைலைய
அைடWம் ேபா? கட்டட வEவைமப் பாளர், நிர்மாண ஆேலாசகர்
_தலாேனாரின் ேசைவகள் ேதைவப் பPம் காலம் பற் Dத் 9ர்மானிக்கலாம் .
அப் ேபா? நாம் அவர்கைள அjGேவாம் .

