
 

 

 برائے فوری اجراء

 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے برامپٹن میں سرمایہ کاری کرنا 2019

 کمیونٹی پر مبنی نّوے تنظیموں کو سٹی نے مالی گرانٹ دینے کی منظوری دے دی ہے۔

 

 90کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے تحت مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے  2019برامپٹن سٹی کونسل نے  -( 2019اپریل  3برامپٹن، آن )
پروجیکٹس اور پروگراموں کو فراہم کی جانے  34میں  2018درخواستوں کو منظور کیا ہے۔ اس مرتبہ دی جانے والی منظوریوں کی تعداد 

 دوگنا سے بھی زیادہ ہے۔ لے میںمقاب والی مالی معاونت کی منظوریوں کی تعداد کے

درخواستیں  106کے دوران مالی معاونت کے لیے ُکل  2019جنوری  31تا  2018دسمبر  13درخواستیں موصول کرنے کے عرصہ 
فیصد زیادہ بنتی ہے۔ منظور شدہ مالی معاونت کی ُکل رقم  74، جن کی تعداد پچھلے سال موصول ہونے والی درخواستوں سے موصول ہوئی

کی رقم سے زیادہ ہے۔ لٰہذا اضافی رقم کمیونٹی گرانٹ  967,000بنتی ہے، جو بجٹ میں بنیادی طور پر رکھی گئی $ $1,530,752.79
  کے اضافی وسائل سے نکالی جائے گی۔

حاصل کو مقاصد کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے اہل تنظیموں کو معاونت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تقریبات یا پروگراموں کے 
کر سکیں اور اپنی تنظیموں کی صالحیتوں میں اضافہ کرنے کے عالوہ کمیونٹی اور برامپٹن کے ثقافتی پس منظر کے فروغ میں اپنا کردار 

ندگی ادا کر سیکیں۔ مالی معاونت تہواروں اور تقریبات کے انعقاد، فنون و ثقافت کے پروگراموں، کھیلوں و سیاحت، تفریح اور فعال طرز ز
کو فروغ دینے کے شعبوں کے لیے دستیاب ہے۔ پڑوس سے محبت سازی کے زمرے میں بھی مالی معاونت دستیاب ہے جس کے لیے 

 درخواستیں تقویمی سال کے اختتام تک ہر مہینے یا فنڈز کے اختتام تک درخواستیں موصول کی جاتی ہیں۔

ود ہے جو ہمارے شہر کی زندگی کے ہر پہلو میں مثبت تبدیلی النے میں نہایت "برامپٹن میں متنوع نوعیت کی تنظیموں کی بڑی تعداد موج
ک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے ان تنظیموں کو معاونت فراہم کرنے اور برامپٹن میں ثقافتی پس منظر کو ای

 نہایت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خوبصورت لڑی میں پرونے میں اپنی معاونت اور شراکت داری پر ہم 

تمام درخواست دہندگان کے ساتھ ان کی درخواستوں کی صورت حال کے حوالے سے اور منظور شدہ وصول کنندگان کے ساتھ ان کی 
کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ سٹی موجودہ طور کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جاننے کے لیے ایک جائزہ  وںگرانٹ کے معاہد

منعقد کر رہا ہے کہ اس پروگرام کو مستقبل میں کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق کیسے ڈھاال جا سکتا ہے اور اس سال کے درخواست 
 دہندگان اور کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز کی فیڈبیک حاصل کرنے کا متمنی ہے۔

بارے میں مزید معلومات یا پڑوس سے محبت سازی  گرانٹ کے منظور شدہ وصول کنندگان کی مکمل فہرست، کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے
 www.brampton.ca/communitygrants  کی مد میں مالی معاونت کے پروگرام میں درخواست دینے کے حوالے سے، براہ کرم

 مالحظہ کریں۔

 

-30- 

 پر فالو کریں۔ انسٹاگرام اور ، فیس بک ،ٹوئٹر یا ہمیں   www.brampton.caمیں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریںسٹی آف برامپٹن کے بارے 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/communitygrants&data=02|01||fed0876e78834608ca9b08d6b8514af5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636899058159935289&sdata=L+jjGYzj9SVAEsO9lBpzkkiExvRJ6bUcg/hAjAK0XUw=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 
 
 
 

 

 


