
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેએડવાન્સ બ્રમે્પટન ફડં (ABF) મારફત ે

ચરેરટી સસં્થાઓ અન ેનોન-પ્રોરફટ સસં્થાઓન ેગ્રાન્ટ આપવાની ઘોષણા કરી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એપ્રપ્રલ 6, 2021) – વષષ 2021 ના ંએડવાન્સ બ્રેમ્પટન ફંડ (ABF) ના ંભાગરૂપે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 42 જેટલી 

બ્રેમ્પટન પ્રસ્થત, નોન-પ્રોરફટ (નફો ન રળનારી) અન ેચેરરટબેલ (ધમાષદા) સંસ્થાઓને ટેકો આપવા ગ્રાન્્સ ફાળવી રહ્ય ંછે. 

ગ્રાન્્સ મેળવનાર સંસ્થાઓની યાદી સીટીની વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે. 

કાઉપ્રન્સલ ેઓક્ટોબર 2020 માં ઇમર્જીંગ, ડવેલપપગં અને એપ્રમ્લલફાઇંગ - ત્રણ સ્રીમ્સમાં સરિય પ્રોજેક્્સ માટે ABF આપતા પ્રોગ્રામ 

ફ્રેમવકષન ેમંજૂરી આપી હતી. ડેવલપપંગ અને એપ્રમ્લલફાઇંગ પ્રોજેક્ટ સ્રીમ્સ માટેની અંપ્રતમ તારીખ ફેબ્રયઆરી 3, 2021 હતી. 

આ વષ ેનવયં ઇમર્જીંગ (ઉભરી રહેલા)ં પ્રોજેક્્સની સ્રીમ છે, જે બ્રમે્પટનમા ંનવા અને ઉભરી રહેલા ંપ્રોજેક્્સન ેસહાયતા કર ેછે અને તઓે 

પ્રત્રમાપ્રસક ધોરણે અરજીઓ સ્વીકાર ેછે. અરજીઓ માટનેો બીજો કૉલ હવ ેખયલ્લો છે. ઇમર્જીંગ પ્રોજેક્્સ સ્રીમ $5,000 સયધીનય ંપ્રોજેક્ટન ે

અનયરૂપ ભંડોળ બ્રમે્પટન પ્રસ્થત ચેરરટી અન ેનોન-પ્રોરફટ સંસ્થાઓન ેપૂરં પાડ ેછે. આ ગ્રાન્ટ મેળવવા માટે અરજી કરવાની અંપ્રતમ તારીખ 

એપ્રપ્રલ 30, 2021 છે. કાયષિમની માગષરેખાઓ માટે વેબસાઇટ જયઓ, www.brampton.ca/ABF. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની અગ્રતાઓની પરરભાષામાંની એક આરોગ્યપ્રદ અને સયરપ્રિત શહેર પ્રત્યે ફાળો આપવાની છે. ABF પ્રોગ્રામમાં 

સામયદાપ્રયક સયરિા અને સયખાકારીને ઉભરતી જરૂરરયાત તરીક ેઓળખી હોવાન ેલીધે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને સમયદાયમાં સામયદાપ્રયક સયરિા અને 

સયખાકારી પ્રોજેક્્સન ેસહાયરૂપ થતી સંસ્થાઓન ેભંડોળ આલયયં છે. 

સામયદાપ્રયક સયરિા માટ ેABF એપ્રમ્લલફાઇંગ સ્રીમ મારફત ેપૂરી પાડવાની 2021 ની ગ્રાન્્સમાંની એક બીગ બ્રધસષ બીગ પ્રસસ્ટસષ ઓફ પીલન ે

તેઓના મને્ટરરંગ પ્રોગ્રામ્સ માટ ેઆપવામા ંઆવી હતી. મેન્ટરરંગ પ્રોગ્રામ્સ બ્રમે્પટનના જયવાનો સાથ ેહકારાત્મક યયવા પ્રવકાસ, સામયદાપ્રયક 

જોડાણ, મનોરજંનની તકો અને આગેવાની પ્રવકસાવવાન ેપ્રોત્સાહન આપ ેછે. 

સંસ્થાન ે$25,000 ચાર બ્રેમ્પટન ગ્રયપ મેન્ટરરંગ પ્રોગ્રામ્સને ભંડોળ આપવા મળ્યા; બ ેટીન મને્ટરરગં ગ્રયપ પ્રોગ્રામ્સ; શેરરડને કોલેજમાં એક 

‘પ્રબગ્સ ઓન કમે્પસ’ ગ્રયપ મેન્ટરરંગ પ્રોગ્રામ; અન ેએક બ્લેક યયથ મેન્ટરરંગ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા, તે પણ શેરરડેન કોલેજમા.ં 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સામયદાપ્રયક જરૂરરયાતો સંતોષતા, સીટીની સવેાઓના પૂરક બનતા અન ે2018-2022 ના ંસમયગાળામા ંકાઉપ્રન્સલની 

અગ્રતાઓને આગળ વધારતા પ્રોજેક્્સ આપવા તૈયાર ચેરરટી અન ેનોન-પ્રોરફટ સંસ્થાઓ દ્વારા ભજવવામા ંઆવતી અજોડ અન ેમલૂ્યવાન 

ભૂપ્રમકાન ેમાન્યતા આપે છે. અમ ેએડવાન્સ બ્રમે્પટન ફંડ મારફત ેબ્રેમ્પટનમા ંઆ રોકાણ ચાલય રાખવામા ંગૌરવ અનયભવીએ છીએ.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“તહેવારો અન ેપ્રસગંોથી માંડીને, આપણા ંજયવાનો અન ેવડીલોન ેઆરોગ્ય અને સયખાકારી કાયષિમો આપતી સ્થાપ્રનક નોન-પ્રોરફટ સંસ્થાઓન ે

ટેકો આપીને, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આપણા ંશહેર પ્રનમાષણની અન ેઆપણાં 2040 પ્રવઝન તરફ આગળ દોરી જતી પહેલોન ેટેકો આપવા 
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કરટબદ્ધ છે. અમે આપણં ABF મેળવતી સંસ્થાઓના અને તઓે દ્વારા આપણા ંસમયદાયન ેટકેો આપવા કરવામાં આવતા અથષસભર કાયષ માટે 

તેઓના આભારી છીએ.” 

- રૉપ્રવના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેપ્રશક કાઉપ્રન્સલર વૉર્ડસષ 1 અન ે5; ઉપપ્રમયખ, કોપોરટે સર્વષસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“ઉભરી રહેલા ંસ્રીમ પ્રોજેક્્સ માટે પ્રત્રમાપ્રસક ધોરણે અરજી કરવા રહેલી તક વડ,ે હય ંએપ્રપ્રલના આ મપ્રહનામા ંબધી ચેરરટેબલ અન ેનોન-

પ્રોરફટ સંસ્થાઓને અરજી કરવા પ્રોત્સાપ્રહત કર ંછય ં. તમારી સંસ્થાઓ બ્રેમ્પટન સમયદાયનયં પ્રનમાષણ કરતા કાયષિમો પૂરા પાડ ેછે અન ે

રહેવાસીઓના જીવનની ગયણવત્તામાં હકારાત્મક તફાવત ઊભો કર ેછે.” 

- હરરકરત પસંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉપ્રન્સલર, વોર્ડસષ 9 અન ે10; પ્રમયખ, કોપોરેટ સર્વષસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“એડવાન્સ બ્રેમ્પટન ફંડ રહવેાસીઓને લાભાપ્રન્વત કરાવતા કાયષિમો આપવા અને કાઉપ્રન્સલની અગ્રતાઓની પરરભાષાને અનયરૂપ બનવા અન ે

બ્રેમ્પટનની 2040 પ્રવઝન યોજનાને ટેકો આપવા સમયદાયમાં ચેરરટેબલ અન ેનોન-પ્રોરફટ સંસ્થાઓ સાથે ભાગીદારી કરવા સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટનને સિમ બનાવે છે. અમારી ટીમ આપણા ંસમયદાયમા ંઘણાં લોકોનયં જીવન ઉન્નત બનાવવા આ સમૂહો દ્વારા કરવામા ંઆવતા 

મહત્વપૂણષ કાયષન ેટકેો આપવા કરટબદ્ધ છે.” 

- ડેપ્રવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડપ્રમપ્રનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
 

વમરડયા સાંપકદ: 

ગુિવવાંર્િ વસાંઘ (Gurvinder Singh) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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