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ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ 2015 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਿੇਸਕਿੰ ਗ੍ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਟੰਗ ਟਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਿਟੀ ਕਾਉਂਟਿਲ ਨੇ ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੇਟਕੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਗਦੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਟਵੱਚ $155,669 ਅਤੇ ਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਟਵੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ 
ਲਈ $82,300 ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਟਦੱਤੀ। ਅੱਜ ਿਮੇਤ, ਕਾਉਂਟਿਲ ਨੇ ਇਿ ਿਾਲ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਟਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਟਜਿ ਟਵੱਚ 2015 
ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੇਟਕੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਟਧਅਮ ਨਾਲ ਕੁੱ ਲ $691,150 ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਜੂਨ ਟਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਿਟੀ ਕਾਉਂਟਿਲ ਨੇ 2015 ਲਈ ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੇਟਕੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਟਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਟਦੱਤੀ, ਟਜਿ ਨਾਲ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਟਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਟਮਤੀ 14 ਅਗਿਤ ਿੀ।  
 

ਖਾਿ ਗਰਾਂਟਟੰਗ "ਵਰਗ" ਿਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਟਡੰਗ ਿਮਰੱਥਾ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 
 

 ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਟਭਆਚਾਰ 

 ਟਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨਪਰਚਾਵਾ 
 ਿਧਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ 

 

ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੇਟਕੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਟਿਟੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਟਵੱਚ ਪਾਰਦਰਟਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਉਂਟਿਲ ਦੀ ਪਰਟਤਬੱਧਤਾ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਟਿਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਟਤਕ ਟੀਟਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਟਕ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਟਧਅਮ ਨਾਲ, ਟਿਟੀ, ਸ਼ਟਹਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, 
ਇਿ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮੂਹਾਂ 
ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਜਲਦੀ ਹੀ 2016 ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੇਟਕੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਪੋਰਟ 9 ਦਿੰਬਰ 2015 ਦੀ ਕਾਉਂਟਿਲ 
ਮੀਟਟੰਗ ਲਈ ਟਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 

2015 ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਟਲਕ ਕਰੋ। ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਮੇਟਕੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਟਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਟਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਵਟਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਟਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਟਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਟਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਟਲਆਂ ਨੰੂ ਟਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਟਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਟਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਟਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਟਵੱਚ ਖਟੋਲਹਆ ਟਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਿਟਵਕ ਹਿੋਟਪਟਲ, ਟਵਟਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਟਿਿਟਮ ਦਾ ਟਹੱਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਟਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਿੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪ੍ਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਿਟਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਿੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਟਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
 
   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/2015%20Community%20Grant%20-Making%20Program%20Grant%20Recipients.pdf
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