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ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ 2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦਿੱ ਤੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ 2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ (2017 Community 

Grant Program) ਰਾਹੀਂ $916,858 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦੱਤੀ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਿਿ਼ੂਹਾਂ ਅਤੇ ਿਵੈਇੱਛੁਕ ਿੰਗ੍ਠਨਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ $509,780 ਨਕਦ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ $407,078 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਇਿ ਿਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ 61 ਅਰਜੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ।  
 

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਿਾਈਨਰ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਿ ਗ੍ਰਾਂਟ (Minor Community Donations Grant) ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ 
ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋਈ ਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ੍ੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। 
 

2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿ ਦਾ ਸਪ੍ਛੋਕੜ: 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਲਈ ਸਿਉਸਨਸਿਪਲ ਫੰਸਡੰਗ੍ ਚਾਰ ਫੰਸਡੰਗ੍ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਿੁਨਾਫਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੰਿਸਕਰਤੀ ਿੰਗ੍ਠਨਾਂ, 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਿ਼ੂਹਾਂ ਅਤੇ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਿਪੋਰਟਿ ਕਲੱਬ੍ਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗ੍ਾਂ ਅਤੇ ਿਵੈਇਛੁੱ ਕ ਿੰਗ੍ਠਨਾਂ ਜਾਂ ਿਿ਼ੂਹਾਂ ਲਈ ਖੱੁਲਹੀ ਿੀ: ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੰਿਸਕਰਤੀ, 
ਖੇਡਾਂ; ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਸਵਹਲੇ ਿਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ); ਅਤੇ ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ। 
 

ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੰਿਾਂ ਸਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਨ਼ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਸਤਕ ਟੀਸਚਆਂ ਨਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਗੱ੍ਲ ਨ਼ੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਟੀ ਅਸਜਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 
ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਪਰਚਾਰ ਨ਼ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਸਿਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਿਣ ਸਵੱਚ 
ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਨੇਹ ਨ਼ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

2017 ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕਿਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ਼ੂੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ਼ੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗ੍ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਿ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਿ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ਼ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

 
 
 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗ੍ਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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