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ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ 2016 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਦ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅਿੱ ਜ ਆਪ੍ਣੀ ਮੀਸਟੂੰਗ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ 2016 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ $690,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ 
ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਿ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਕਦ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰ ਪ੍ 
ਸਵਿੱ ਚ $475,692 ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ $172,795 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਲ 47 ਿਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ 
ਿੀ।  
 

ਇਹਨਾਂ ਅੂੰ ਕਸਿਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਈਨਰ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਿ ਗ੍ਰਾਂਟ (Minor Community Donations Grant) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜਿਦੇ ਲਈ ਅਜੇ 
ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਤਿੱ ਕ, 75 ਮਾਈਨਰ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਿੀ, ਜੋ ਸਕ 
$57,000 ਦੇ ਨਕਦ ਦਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲ ਨੇ ਸਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲ 9 ਦਿੂੰਬ੍ਰ ਨ ੂੰ  2016 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੇਸਕੂੰ ਗ੍ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। ਦਰਖਾਿਤਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ 
ਸਮਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਿੀ।  
 

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਸਮਉਸਨਸਿਪ੍ਲ ਫੂੰ ਸਡੂੰ ਗ੍, ਆਰਸਿਕ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਹਾਂ, ਿਪੋ੍ਰਟਿ ਕਲਿੱ ਬ੍ਾਂ, 
ਨੇਬ੍ਰਹੁਡ ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਗ੍ਰ ਪ੍ਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹੀ ਿੀ: ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰ; ਖੇਡਾਂ, ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ); ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਅਤੇ ਮਾਮ ਲੀ ਿਧਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਾਨ। 
 

ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਦਾ ਿਮਰਿਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਸਤਕ ਟੀਸਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ, ਸ਼ਸਹਰੀ 
ਮਾਣ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਵੀਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਿੂੰਗ੍ਠਨਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੇਸਕੂੰ ਗ੍ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ  
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕਿਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗ੍ਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਿ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗ੍ਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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