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સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન જીત ેછે ઓપન સીટી ચમે્મ્પયન એવૉર્ડ 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો – આજે આજે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના GIS અન ેઓપન ર્ેટાના ટીમલીર્ મૅટ મ્પએમ્િમ્િનન ેઓપન સીટી ચેમ્મ્પયન 

ઍવોર્ડના મ્વજેતા જાહેિ કિવામાાં આવ્યા. ઇન્ટિનેશ્નલ ઓપન ગવનડમને્ટ વીકના ભાગરૂપ ેપમ્લલક સેક્ટિ ર્ાઈજેસ્ટ દ્વાિા આયોમ્જત ઓપન 

સીટી ચેમ્મ્પયન ઍવોર્ડ, વધ ુખુલ્લા, પાિદર્ડક અન ેજવાબદાિીપરૂ્ડ સ્થામ્નક સિકાિની પ્રમ્તબદ્ધતાની કદિ કિ ેછે.     

પમ્લલક સેક્ટિ ર્ાઇજેસ્ટ દ્વાિા ઓપન સીટી ચેમ્મ્પયન્સના િર્ વગોનુાં બહુમાન થયુાં: કમ્યુમ્નટી મ્લર્િ, સીટી કાઉમ્ન્સલ મ્લર્િ અન ેસીટી 

એર્મ્મમ્નસ્રેરટવ મ્લર્િ. મૅટ સીટી એર્મ્મમ્નસ્રેરટવ મ્લર્િ વગડ હેઠળ મ્વજેતા બન્યા. 

GIS અન ેઓપન ર્ેટાના ટીમમ્લર્ તિીકેના તેઓના હોદ્દામાાં, મૅટ એક ઇનોવેરટવ અન ેસમર્પડત ટીમનુાં ધ્યાન િાખવાની જવાબદાિી ધિાવ ેછે 

જેમનુાં બ્રૅમ્પટનના ઓપન ર્ેટા પ્લૅટફોમડ મ્જયોહબ (GeoHub) પિ થયેલ કાયડ લોકો માટ ેમ્મલકતના નક્ર્ા, બાઇકના નક્ર્ા અન ેિોનનાંગ 

ઉપમ્નયમો જેવી જાહેિ મામ્હતીનુાં અમ્ભગમન સિળ બનાવ ેછે. તેમાાં પહેલ દ્વાિા ચાલતા ટૂલ્સ હોય છે જે પાિદર્ડકતા વધાિવામાાં મદદરૂપ 

થાય છે અન ેનવીનીકિર્ન ેપ્રોત્સામ્હત કિ ેછે. મ્જયોહબ (GeoHub)નો ઉપયોગ ર્ેટાસેટ્સ સાંયોમ્જત કિવા માટ ેઅન ેનક્ર્ા તથા ચાત્ર્ડ 

માિફત મ્વશ્લેષર્ કિવા માટ ેથાય છે અથવા કોઇ વાત કહેવા માટ ેર્ેટા ર્ાઉનલોર્ કિવા માટ ેથાય છે. 

GIS અન ેઓપન ર્ેટા ટીમ (Open Data team)ના સદસ્યો દૂતોનુાં કાયડ કિ ેછે અન ેસ્થામ્નક હાઇ સ્કૂલના વગોની મુલાકાત તે માટ ેકિ ેછે કે 

તેઓ જર્ાવી ર્ક ેકે મ્જયોહબ (GeoHub) પિ મળતા સીટીના અમ્ધકૃત ર્ેટા અન ેમ્વશ્લેષર્ ટૂલ્સનો સદુપયોગ કેવી િીતે કિી ર્કાય.  

આ કોઇ પ્રથમ વખત નથી ક ેસીટી અન ેતેના કમડચાિીગર્ ઓપન ર્ેટા પિ ચાલુ િહેતા પ્રયાસોની કદિ થઈ હોય. ઑક્ટોબિ, 2017માાં સીટીએ 

મ્જયોગ્રારફક ઇન્ફોમેર્ન મ્સસ્ટમ્સ (GIS)ના ક્ષેિમાાં એસ્રી કૅનેર્ા (Esri Canada)નો એવૉર્ડ ફોિ ઇનોવેર્ન GIS ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 

ઓપન ગવનડમને્ટ પહેલન ેટેકો આપવા માટ ેકિવા પ્રાપ્ત કયો હતો. જૂન 2017માાં સીટીન ેએર્મન્ટન ખાતે થયેલ કૅનેરર્યન ઓપન ર્ેટા 

સમ્મટમાાં ઓપન ર્ેટા િાઇનિાંગ સ્ટાિ (Open Data Rising Star) એવોર્ડ ફોિ મ્જયોહબ (GeoHub) પ્રાપ્ત થયો હતો.  

બ્રૅમ્પટન મ્જયોહબ(Brampton GeoHub)નુાં સાંર્ોધન કિવા માટે અહીં મુલાકાત લો http://geohub.brampton.ca  

ક્વોટ: 

 

http://geohub.brampton.ca/


 

 

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ભમ્વષ્ય માટ ેસજ્જ ર્હેિ બનાવવા માટ ેકાયડ કિ ેછે અન ેસિકાિી સેવાઓમાાં ઉત્કૃષ્ટતા માટ ેપ્રમ્તબદ્ધ છે. મ્જયોહબ 

(GeoHub) માિફત કમડચાિીગર્ પાિદર્ડક સેવા પૂિી પાર્વાની સાથે બ્રૅમ્પટનવાસીઓ સાથે આપર્ ેકેવી િીતે વ્યવહાિ કિીએ છીએ તેમાાં પર્ 

નામ્વન્યન ેપ્રોત્સામ્હત કિવાનુાં લક્ષ્ય ધિાવ ેછે. મૅટ અન ેGIS તથા ઓપન ર્ેટા ટીમ જે કાયડ કિી િહ્યા છે તેનો મન ેગવડ છે અન ેકમડચાિીગર્ના 

પ્રયાસો કેવી િીતે જાહેિ જનતા તમેના સમુદાયન ેસમજી ર્ક ેઅન ેવ્યવહાિો કિવાની ર્ક્યતામાાં વધાિો કિર્ ેતે જોવા આર્ાસ્પદ છુાં."  

-       જોિેફ મ્પટાિી, કમ્મશ્નિ ફોિ કોપોિેટ સર્વડમ્સસ 

 

"અમે જ્યાર ેબ્રૅમ્પટનના જિયોહબ (GeoHub) જિશેના િધુને િધ ુડેટા અને ટૂલ્સ ઉપલબ્ધ કરિાનુું ચાલુ રાખીએ છીએ ત્યાર ેસીટીન ે

સમુદાય સાથે કામ કરિાની અન ેવ્યિહાર કરિાની અનન્ય તક સાુંપડી છે. િનતા સાથેના આિા ચાલુ રહેતા વ્યિહાર અન ેજિચારોની 

આપલે િ ભજિષ્ય માટે સજ્જ, સ્માટટ સીટી તરીકેની બ્રૅમ્પટનની સફળતાની ચાિી છે એિુું ચોક્કસ િ કહી શકાય."  

 

-       મૅટ મ્પએમ્િમ્િન, ટીમ મ્લર્, GIS અન ેઓપન ર્ેટા 
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બ્રમૅ્પટન મ્વર્ાળ આયોજનો મ્વષ ેમ્વચાિ ેછે. અમે તીક્ષ્ર્ ફોકસ ધિાવતુાં ભમ્વષ્ય માટે તૈયાિ સાંગઠન છીએ. અમ ેજાર્ીએ છીએ કે આપર્ા સમુદાયની વૃમ્દ્ધ, યુવાની અને વૈમ્વધ્ય આપર્ન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કિે છે. અમે કૅનેર્ાના ઇનોવેર્ન સૂપિ કૉરિર્ોિ ખાતે મ્સ્થત છીએ જ્યાાં િોકાર્ોન ેપ્રોત્સામ્હત કિીએ છીએ અને વૈમ્શ્વક સ્તિે અમાિી સફળતામાાં વૃમ્દ્ધ કિી િહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

િહ્યા છીએ એવા ગમ્તર્ીલ ર્હેિી કેન્રો જે તકોનો તર્ખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કિતા લોકોમાાં ગૌિવની લાગર્ીનો સાંચાિ કિે છે. અમે બૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી િહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોર્ાર્ 

ધિાવતુાં ર્હેિ બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અને સાહમ્સક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પિ ફોલો કિો. અહીં વધુ જાર્કાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

મ્મરર્યા સાંપકડ (MEDIA CONTACT): 

નેટલી સ્ટૉમ્ડર્લ (Natalie Stogdill) 

મ્મરર્યા સાંકલનકતાડ (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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