
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

2019 કમ્યનુિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (સામદુાનયક અિદુાિ કાયયક્રમ) માિફત ેબ્રામ્પટિમાાં િોકાણ કિવુાં 

આ શહિેમાાંથી િવેુાં જેટલી સમદુાય-આધારિત સાંસ્થાઓિ ેઅિદુાિ ભાંડોળ માટ ેમાંજૂિી મળી. 

 

બ્રામ્પટિ, ઓન્ટેરિયો (એનપ્રલ 3, 2019) – બ્રામ્પટિ સીટી કાઉનન્સલે 2019 કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (સામુદાનયક અિુદાિ કાયયક્રમ) માિફત ે

ભાંડોળ માટ ે90 અિજીઓ માંજૂિ કિી છે. આ સાંખ્યા વર્ય 2018 કિતા માંજૂિી મેળવિાિ અિજીકતાયઓિી સાંખ્યાથી બમણીથી વધાિ ેછે, જ્યાિે 

34 પ્રોજેક્ટ્સ અિે પ્રોગ્રામ્સિ ેઅિુદાિ મળયુાં. 

રડસેમ્બિ 13, 2018 થી જાન્યુઆિી 31, 2019 િાાં સમયગાળા દિનમયાિ કુલ 106 અિુદાિ દિખાસ્તો મળી હતી, જે ગયા વર્યમાાં િજૂ 

થયેલી અિજીઓમાાં 74 ટકાિો વધાિો દશાયવે છે. માંજૂિ થયેલી ગ્રાન્્સિુાં કુલ ભાંડોળ મૂલ્ય $1,530,752.79 છે, જે $967,000 િાાં 

પાયાિા સાંચાલિ અાંદાજપત્ર કિતા વધાિે છે. વધાિાિુાં ભાંડોળ કમ્યુનિટી ગ્રાન્્સ સિપ્લસ રિઝવયમાાંથી મળેવવામાાં આવશ.ે  

કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ પાત્ર સાંસ્થાઓિે તેઓિા આયોજિિા કે કાયયક્રમિા હતેુઓ હાસલ કિવા સહાયતા, સાંસ્થાગત ક્ષમતા ઊભી કિવા અિ ે

સમુદાય િચિામાાં અિ ેબ્રામ્પટિિી સાાંસ્કૃનતક ઓળખમાાં ફાળો પૂિો પાડે છે. ભાંડોળ તહવેાિો અિે આયોજિો, કળા અિે સાાંસ્કૃનતક કાયયક્રમો, 

િમતોલક્ષી પયયટિ આયોજિ, અિ ેમિોિાંજિલક્ષી અિે સરક્રય જીવિ માટે ઉપલબ્ધ છે. પાડોશમાાં પહલેો માટિેી ભાંડોળ શે્રણી પણ છે, જે 

કેલેન્ડિ વર્યિા અાંત સુધી અથવા તમામ ભાંડોળ વપિાઇ જાય ત્યાાં સુધી દિ મનહિે અિજીઓ સ્વીકાિવાિુાં ચાલુ િાખે છે. 

“બ્રામ્પટિમાાં જીવિિા તમામ પહલુેઓ સુધાિવા મહત્વિુાં કામ કિી િહી હોય તવેી સામુદાનયક સાંસ્થાઓિી વૈનવધ્યસભિ શે્રણી આપણાાં શહેિમાાં 

છે. કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ માિફત,ે અમ ેઆ સાંસ્થાઓિે સહાયતા કિવા, ભાગીદાિીઓ ઊભી કિવા અિ ેબ્રામ્પટિમાાં કલ્ચિલ મોઝેઇકિે 

ફાળો આપવા બહુ િાજી છીએ,” મેયિ પૅરિક બ્રાઉિ ે(Patrick Brown) કહ્ુાં. 

તમામ અિજીકતાયઓિો સાંપકય તઓેિી દિખાસ્તિી નસ્થનતિા સાંબાંધમાાં અિે માંજૂિી મેળવિાિ ગ્રાન્ટ મેળવિાિાઓ સાથ ેગ્રાન્ટ કિાિોિો સહયોગ 

સાધવા કિવામાાં આવશે. આ શહેિ હાલમાાં કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામિી સમીક્ષા કિી િહ્ુાં છે અિ ેઆ કાયયક્રમ કેવી િીતે ભનવષ્યિા વર્ો માટ ે

સામુદાનયક જરૂરિયાત સામ ેસહાિભુૂનત િાખી શક ેછે તે નવશ ેઆ વર્યિા અિજીકતાયઓ અિ ેસામુદાનયક ભાગીદાિો પાસેથી પ્રનતભાવ 

મેળવવાિી આશા િાખે છે. 

માંજૂિી મેળવિાિ ગ્રાન્ટ મેળવિાિાઓિી પૂિી યાદી માટ,ે કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ નવશ ેવધુ માનહતી માટે, અથવા પાડોશ પહેલો (િેબિહૂડ 

ઇનિનશએરટવ્સ) સાંબાંનધત ભાંડોળ પ્રવાહ માટ ેઅિજી કિવા, વબેસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/communitygrants. 

 

-30- 

 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ નવશે નવર્ે વધુ માનહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અમિે ફોલો કિો Twitterપિ, Facebook પિ, અિ ેInstagram પિ. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/communitygrants&data=02%7C01%7C%7Cfed0876e78834608ca9b08d6b8514af5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636899058159935289&sdata=L+jjGYzj9SVAEsO9lBpzkkiExvRJ6bUcg/hAjAK0XUw=&re
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

 

  

 
 
 
 
  

 
 

નમરડયા સાંપકય: 

મોનિકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયિેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટિ 

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

 

 

 

 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

