
 

 

 

 

ડિસેમ્બર 13, 2018  

 

બ્રામ્પટનના વર્ષ 2019 નાાં કમ્યનુનટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામની અરજી પ્રડિયા હવ ેશરૂ થઇ છે 
 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેડરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટન, વર્ષ 2019 નાાં કમ્યુનનટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ મારફત ેસ્થાનનક સામદુાનયક સાંસ્થાઓન ેનાણાકીય 

સહાયતા આપવાનુાં છે. બ્રામ્પટન-નસ્થત, નફો નનહ રળતી (નોટ-ફોર-પ્રોડફટ) સાંસ્થાઓ અને નોંધાયેલી ચેરીટી સાંસ્થાઓ જેઓ આ કાયષિમનો 

ભાંિોળ મેળવવાને પાત્ર હોય તઓેને જાન્યુઆરી 31, 2019 પહેલાાં ભાંિોળ મેળવવા અરજી કરવા આમાંનત્રત કરવામાાં આવે છે.  

 

ભાંિોળ પ્રવાહો  

 તહેવારો અને પ્રસાંગો 

 કળા અને સાાંસ્કૃનતક કાયષિમો, પ્રોજેક્ટ્સ અન ેક્ષમતા ઊભી કરવી 

 ડરડિએશન (મનોરાંજન) અન ેસડિય જીવન 

 સ્પોટષ ટુડરઝમ આયોજન 

 પાિોશમાાં પહેલ 

o નોંધ: પાિોશમાાં પહેલ સાંબાંનધત અરજી પ્રડિયા જાન્યુઆરી 3, 2019 નાાં રોજ શરૂ થશ.ે અરજીઓની સમીક્ષા કેલેન્િર વર્ષ 

પૂરાં થતા સધુી અથવા તમામ ભાંિોળ ખચાષઇ ના જાય તયાાં સુધી દરેક મનહનાના અાંત ેકરવામાાં આવશ.ે 
 

રસ ધરાવતા અરજદારો આ કાયષિમ અન ેઅરજી કરવાની રીત નવશ ેવધ ુમાનહતી કમ્યુનનટી ગ્રાન્ટ કોર્િષનેટરને મળીન ે(એપોઇન્ટમેન્ટથી), અથવા 

માનહતી સત્રમાાં આવીને મેળવી શક ેછે. આ માનહતી સત્રો સમગ્ર બ્રામ્ટનમાાં સ્થાનનક ડરડિએશન સેન્ટસષમાાં (મનોરાંજન કેન્રોમાાં) ડિસમે્બર 17, 

2018 થી જાન્યુઆરી 24, 2019 સુધી ચાલશ.ે સમય અને સ્થળો માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/communitygrants.  

 

“બ્રામ્પટનની સામુદાનયક સાંસ્થાઓ આપણાાં શહેરમાાં ગનતશીલ સાાંસ્કૃનતક જીવનને મોટો ફાળો આપ ેછે,” મેયર પૅડિક બ્રાઉને જણાવયુાં. 

“સામુદાનયક ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ રહવેાસીઓને ગમતા પ્રસાંગો અને પહેલો માટ ેસીધી અને વાસ્તનવક સહાયતા પૂરી પાિ ેછે.” 

 

આ શહેર, વકષ ઇન કલ્ચર સાથનેી ભાગીદારીમાાં, બ ેવકષશોપ્સનુાં આયોજન કરીને સ્થાનનક સાંસ્થાઓન ેપોતાની ગ્રાન્ટ-રાઇટટાંગ (અનુદાન-લેખન) 

કુશળતાઓ નવકસાવવામાાં અન ેભાંિોળ મેળવવાની બાાંહેધરીના સાંબાંધમાાં વધ ુશીખવામાાં મદદ કરશે: 

 

 સ્પોન્સરનશપની બાાંહધેરી પાછળનુાં રહસ્ય જેશન મેઘાનોવ (Jason Maghanov) સાથ ે

જાન્યુઆરી 7, 2019 નાાં રોજ સાાંજે 6-રાત્રે 9 સુધી બ્રામ્પટન લાઇબ્રેરી, સીડરલ ક્ટલાકષ બ્રાાંચ 

20 લૉફસષ લૅક લૅન, બ્રામ્પટન, ON L6Z 1X9 

 ગ્રાન્્સમનૅનશપ 101 િાએન િૅવી (Diane Davy) સાથ ે

જાન્યુઆરી 12, 2019 નાાં રોજ સવાર ે10-બપોર ે1 સુધી, સીટી હૉલ વેસ્ટ ટાવર 

55 જ્યોજષ સ્િીટ સાઉથ, બ્રામ્પટન, ON L6Y 1L9 

 

સીનમત જગ્યા હોવાન ેલીધે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. વકષશોપ નોંધણી અહીં શક્ટય છે www.brampton.ca/communitygrants.  

 

કમ્યુનનટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામની અગ્રતા એ સામુદાનયક પ્રવૃનિઓને સહાયતા કરવાની છે જેઓ બ્રામ્પટનના વૈનવધ્યસભર સમુદાયોની ઉજવણીઓ 

કરવા પર ધ્યાન આપતી હોય જ્યાર ેસામેલગીરી અન ેજોિાણો અન ેસામુદાનયક ચાહના અને નાગડરકોમાાં ગૌરવ ઊભુાં કરવામાાં પ્રોતસાહન 

મેળવતી હોય. ભાંિોળની માંજૂરી માટેની ભલામણો સીટી કાઉનન્સલ પાસ ેફેબ્રઆુરી 2019 માાં મોિેથી મેળવવામાાં આવશ.ે 

 

http://www.brampton.ca/communitygrants
http://www.brampton.ca/communitygrants
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવર્ ેનવચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃનધધ, યુવાની અન ે

વૈવવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક થતરે અમારી 

સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગવતશીીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 
 
 
  

 

નમડિયા સાંપકષ : 

ਮੋਨਿਕਾ ਦ ੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਨਜਕ ਕਨਮਉਨਿਕੇਸ਼ਿ  

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

