ત્વરિત જાહેિાત માટે

2019 કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (સામુદાનયક અિુદાિ કાયયક્રમ) માિફતે બ્રામ્પટિમાાં િોકાણ કિવુાં

આ શહેિમાાંથી િેવુાં જે ટલી સમુદાય-આધારિત સાંસ્થાઓિે અિુદાિ ભાંડોળ માટે માંજૂિી મળી.
બ્રામ્પટિ, ઓન્ટેરિયો (એનપ્રલ 3, 2019) – બ્રામ્પટિ સીટી કાઉનન્સલે 2019 કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (સામુદાનયક અિુદાિ કાયયક્રમ) માિફતે
ભાંડોળ માટે 90 અિજીઓ માંજૂિ કિી છે . આ સાંખ્યા વર્ય 2018 કિતા માંજૂિી મેળવિાિ અિજીકતાયઓિી સાંખ્યાથી બમણીથી વધાિે છે , જ્યાિે
34 પ્રોજે ક્ટ્સ અિે પ્રોગ્રામ્સિે અિુદાિ મળયુ.ાં
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 મેળવવામાાં આવશે.
કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ પાત્ર સાંસ્થાઓિે તેઓિા આયોજિિા કે કાયયક્રમિા હેતુઓ હાસલ કિવા સહાયતા, સાંસ્થાગત ક્ષમતા ઊભી કિવા અિે
સમુદાય િચિામાાં અિે બ્રામ્પટિિી સાાંસ્કૃનતક ઓળખમાાં ફાળો પૂિો પાડે છે . ભાંડોળ તહેવાિો અિે આયોજિો, કળા અિે સાાંસ્કૃનતક કાયયક્રમો,
િમતોલક્ષી પયયટિ આયોજિ, અિે મિોિાંજિલક્ષી અિે સરક્રય જીવિ માટે ઉપલબ્ધ છે . પાડોશમાાં પહેલો માટેિી ભાંડોળ શ્રેણી પણ છે , જે
કેલેન્ડિ વર્યિા અાંત સુધી અથવા તમામ ભાંડોળ વપિાઇ જાય ત્યાાં સુધી દિ મનહિે અિજીઓ સ્વીકાિવાિુાં ચાલુ િાખે છે .
“બ્રામ્પટિમાાં જીવિિા તમામ પહેલુઓ સુધાિવા મહત્વિુાં કામ કિી િહી હોય તેવી સામુદાનયક સાંસ્થાઓિી વૈનવધ્યસભિ શ્રેણી આપણાાં શહેિમાાં
છે . કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ માિફતે, અમે આ સાંસ્થાઓિે સહાયતા કિવા, ભાગીદાિીઓ ઊભી કિવા અિે બ્રામ્પટિમાાં કલ્ચિલ મોઝે ઇકિે
ફાળો આપવા બહુ િાજી છીએ,” મેયિ પૅરિક બ્રાઉિે (Patrick Brown) કહ્ુ.ાં
તમામ અિજીકતાયઓિો સાંપકય તેઓિી દિખાસ્તિી નસ્થનતિા સાંબધ
ાં માાં અિે માંજૂિી મેળવિાિ ગ્રાન્ટ મેળવિાિાઓ સાથે ગ્રાન્ટ કિાિોિો સહયોગ
સાધવા કિવામાાં આવશે. આ શહેિ હાલમાાં કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામિી સમીક્ષા કિી િહ્ુાં છે અિે આ કાયયક્રમ કેવી િીતે ભનવષ્યિા વર્ો માટે
સામુદાનયક જરૂરિયાત સામે સહાિુભૂનત િાખી શકે છે તે નવશે આ વર્યિા અિજીકતાયઓ અિે સામુદાનયક ભાગીદાિો પાસેથી પ્રનતભાવ
મેળવવાિી આશા િાખે છે .
માંજૂિી મેળવિાિ ગ્રાન્ટ મેળવિાિાઓિી પૂિી યાદી માટે, કમ્યુનિટી ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ નવશે વધુ માનહતી માટે, અથવા પાડોશ પહેલો (િેબિહૂ ડ
ઇનિનશએરટવ્સ) સાંબાંનધત ભાંડોળ પ્રવાહ માટે અિજી કિવા, વેબસાઇટ જુ ઓ www.brampton.ca/communitygrants.
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સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ નવશે નવર્ે વધુ માનહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અમિે ફોલો કિો Twitterપિ, Facebook પિ, અિે Instagram પિ.
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