
 

 

  

માચર્ 12, 2018                                                                                                                                          

સીટી કાઉિન્સલ 2018 ના ંકમ્યિુનટી ગર્ાન્ટ પર્ોગર્ામ દ્વારા ઇમ્પકે્ટ માટ ે(સમદુાય અનદુાન કાયર્કર્મ દ્વારા 
પર્ભાવ પાડવા માટ)ે રોકાણ કરી રહ્યુ ંછે 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – સીટી ઓફ બર્ામ્પટન, વષર્ 2018 નાં કમ્યુિનટી ગર્ાન્ટ પર્ોગર્ામ મારફતે બર્ામ્પટન િસ્થત, નફો નિહ રળનારી સંસ્થાને 
ભંડોળ પૂરંુ પાડવા $850,000 નું રોકાણ કરી રહંુ્ય છે. 

આ વષ, સીટી કાઉિન્સલે નવા તહેવારો ઉજવવા, સ્પોટર્ ટુિરઝમ આયોજનો કરવા, િરિકર્એશન પર્ોગર્ામ્સ, કળા અને સાંસ્કૃિતક કાયર્કર્મોને 
સહાયતા આપીને, તેમજ પુનરાવિતત થતા પર્સંગોમાં રોમાંચક ફેરફારો કરીને 34 પર્ોજેક્ટ્સ અને પર્ોગર્ામ્સ મંજૂર કયાર્. આ રોકાણ હકારાત્મક 
ઊજાર્ ઊભી કરીને શહેરની સાંસ્કૃિતક કંપાયમાનતા વધારશે, નાગિરકોમાં ગૌરવ અને સામુદાિયક મોહ ઊભંુ કરશે. 

સહાય મેળવનારા કાયર્કર્મોની પૂરી યાદી અહ  જોઇ શકાય છે. 

જાન્યુઆરી 2018 થી નવી, નેબરહૂડ ઇિનિશએિટવ્સ સ્ટર્ીમ એવા પર્ોજેક્ટ્સને સહાયતા કરે છે જે બર્ામ્પટનની ઓળખ ઊભી કરતા 
સાિન્નધ્યને વધારે મજબૂત બનાવવાનું સૂચવે છે. વાિષક ભંડોળ ફાળવણી વપરાઇ ના જાય ત્યાં સુધી આને લગતી અરજીઓ વષર્ભર 
સ્વીકારવામાં આવશે. 

શહેરના ગર્ાન્ટ પર્ોગર્ામ્સ િવશે વધુ માિહતી મેળવવા, વેબસાઇટ www.brampton.ca જુઓ. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“શહેરનો કમ્યુિનટી ગર્ાન્ટ પર્ોગર્ામ એક મહત્વનંુ રોકાણ છે જે રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને આપણાં શહેરને લક્ષમાં લેવાની, શોધવાની અને 
વખાણવાની વધારે તકો પૂરી પાડીને, સામુદાિયક સંસ્થાઓને નવા અને વધારે સારા અનુભવો આપવામાં મદદરૂપ થશે.” 

- મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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