
 

 

 

જુલાઇ 18, 2018 

  

આપણાાં શહરેન ેઓપન ડટેા પ્લટેફોર્મ ર્ાટ ેઆાંતરરાષ્ટ્રીય ઍવોડમ ર્ળ ેછે 
Esri (ઍસરી) 2018 GIS ર્ાાં ખાસ ઉપલબ્ધિ ઍવોડમ બ્રામ્પટન જીયોહબન ેએક ઓળખ આપ ેછે 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયોોઃ સીટી ઓફ બ્રામ્પટનને તેના નવીન ઓપન ડટેા પ્લેટફોર્મ, બ્રામ્પટન જીયોહબ ર્ાટે ફરી એકવખત ઓળખ ર્ળી. ઍસરી 

ઇન્કૉ., જ્યોગ્રોરફકલ ઇન્ફર્ેશન સર્વમસીસ (GIS) ર્ાાં એક વૈબ્વવક આગવેાને આપણાાં શહેરન ેGIS સોફ્ટવેરની િરર્ૂળથી ફેરફાર કરતી અન ે

પરરવતમન કરવાની શક્યતાઓ દેખાડવા બદલ 2018 ઍસરી GIS (SAG) ર્ાાં ખાસ ઉપલબ્ધિ ઍવોડમ આપવાર્ાાં આવ્યો.  

બે કેનેરડયન ઍવોડમ-બ્વજેતાઓ પકૈી એક તરીક,ે આપણાાં શહેરની પસાંદગી વિારે સારી સવેાઓ પહોંચાડવા GIS ટેકનોલોજીના અસરકારક 

એન્ટરપ્રાઇઝ અર્લીકરણ ર્ાટ ે300,000 ઉપરાાંત પાત્રતા િરાવતા ઉર્ેદવારોર્ાાંથી કરવાર્ાાં આવી.  

બ્રામ્પટન જીયોહબ (GeoHub), એક ઓપન ડેટા પ્લેટફોર્મ અને સહયોગી ટકેનોલોજી છે જે લોકો ર્ાટ ે જાહેર ર્ાબ્હતી સિુી પહોંચ 

ર્ેળવવાનુાં વિાર ે સરળ બનાવે છે. તે ર્ૅપ્સ (નક્શાઓ), ઍપ્સ (એબ્પ્લકેશન્સ), સ્ટોરીસ અને ડટેાસેટ્સનુાં ઘર છે જે શહેરર્ાાં થઇ રહેલી 

બાબતોની ઝાાંખી કરાવે છે, જેર્ ક:ે 

 શહરેનુાં ડશૅબોડમ: શહરેની મ્યુબ્નબ્સપલ સર્વમસ કાર્ગીરી અન ેસાર્ુદાબ્યક પગલાઓની દેખરેખ રાખવી. 

 બ્રામ્પટન 2040 દરૂાંદશેીપણાંનો સારાાંશ: આ શહેરે તર્ાર્ ઉંર્ર, પવચાદભૂ અને અનભુવો િરાવતા લોકોને બ્રામ્પટનના ઉજ્જવળ 

ભબ્વષ્ય ર્ાટ ેપોતાના પાસાદાર ર્ૌબ્લક બ્વચારો વહેંચવા કહ્ુાં. પરરણાર્ો બ્વશ ેવિ ુર્ાબ્હતી અહીં જાણો. 

 પાક્સમ અન ેરરરિએશન્સ લોકટેર: શુાં બ્રામ્પટનર્ાાં નવા છો, અથવા તર્ે અગાઉ ર્ુલાકાત ન લીિી હોય તેવી સુબ્વિાઓ શોિી રહ્ા 

છો? રહવેાસીઓ પોતાના પાડોશર્ાાં ઉપલધિ ઉદ્યાનો, શાળાઓ અને ર્નોરાંજનની સગવડો અહીં શોિી શક ેછે. 

 રોડ વક્સમ વ્યઅુર: બ્રામ્પટનર્ાાં બાાંિકાર્ પ્રોજેક્ટ્સ અને બાંિ રસ્તાઓ જુઓ જેથી તર્ે શહેરર્ાાં અવરજવરનુાં આયોજન કરવા અન ે

ટ્રારફક ભીડર્ાાંથી ર્ુબ્ક્ત ર્ાટે ર્દદ ર્ેળવી શકો. 

ઍસરી એક વૈબ્વવક કાંપની છે જે િાંિાઓ, સરકારો અન ેશૈક્ષબ્ણક સાંસ્થાઓન ેસક્ષર્ બનાવતા બ્વવવ-કક્ષાના એવા એન્ટરપ્રાઇઝ GIS ઉકેલો 

પૂરા પાડ ેછે જેથી ભૂગોળના પ્રભાવનો લાભ અપાવીને સર્યસર, ર્ાબ્હતગાર અન ેલક્ષ્ય-સટીક બ્નણમયો લઇ શકાય. SAG ઍવોર્ડસમનો અથમ 

એવી સાંસ્થાઓ ર્ાટ ેકદર દખેાડવાનો છે જે દુબ્નયાના સૌથી કપરા કટેલાક પડકારો ઉકેલવા GIS નો ઉપયોગ કરતી હોય. 

આ પહેલી વખત નથી કે આ શહેરને ઓપન ડેટાર્ાાં તનેા પ્રયત્નો ર્ાટે, વિાર ેર્ોટા પાયે બ્વચારવા અબ્વરત કરટબદ્િતા દશામવવા બદલ ઓળખ 

ર્ળી હોય.  સુિારેલા બ્દ્વ-ર્ાગીય ડેટા વહેંચણી અને સાંચાર સક્ષર્ બનાવતા સાિન તરીક,ે જીયોહબ પારદશમકતા વિારવાનુાં અને નવીન શોિન ે

પોષવાનુાં, અને રહવેાસીઓન ેપોતાના સર્ુદાય અન ેતનેી આસપાસની વિાર ેસારી સર્જ કેળવવા દેવાનુાં ચાલુ રાખે છે. 

બ્રામ્પટન જીયોહબ બ્વશ ેવિ ુર્ાબ્હતી ર્ેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, http://geohub.brampton.ca 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રામ્પટને એ સાબ્બત કરવાનુાં ચાલુ રાખયુાં છે કે આપણ ેઉત્કૃષ્ટતા અને નવીન શોિની આગેવાની કરીએ છીએ, અને એ કે આપણ ે

ટેકનોલોજીર્ાાં એક વૈબ્વવક આગવેાન બનવાના ર્ાગમ પર છીએ. બ્રામ્પટન જીયોહબ ર્ાટે છેલ્લાર્ાાં છેલ્લો ઍવોડમ જીતવા બદલ આપણાાં 

http://geohub.brampton.ca/pages/maps
http://geohub.brampton.ca/pages/apps
http://geohub.brampton.ca/pages/stories
http://geohub.brampton.ca/pages/data
http://geohub.brampton.ca/pages/dashboard
http://geohub.brampton.ca/pages/brampton-2040-vision
http://geohub.brampton.ca/pages/brampton-2040-vision
http://brampton.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=feaabfd5b51a4c4582f223f1bff9ec64
http://brampton.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=371691bf51754ca2bb146a395b6b55aa
http://geohub.brampton.ca/


 

 

કર્મચારીગણને અબ્ભનાંદન, અને આ શહેર ભબ્વષ્ય ર્ાટે તૈયાર, સ્ર્ાટમ સીટી બનવા જે ર્હનેતુાં કાર્ બ્રામ્પટન રહેવાસીઓ વતી કરી રહ્ુાં છે તને ે

એક અન્ય ઓળખ ર્ળી છે. 

-       ર્ેયર બ્લન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

 

 

“કર્મચારીગણનો સર્ય અન ેતેથી કરદાતાના ર્લૂ્યવાન નાણાાં બચાવવાની સાથ ેસાથ,ે અન ેતેથી જાહેર ર્ાબ્હતી સુિી પહોંચ ર્ેળવવા અને તેનો 

ઉપયોગ કરવા તર્ાર્ રહવેાસીઓ ર્ાટે વિારે સરળ બનાવવા, જીયોહબ ેઉત્તરોત્તર નવીન બ્રામ્પટન ર્ાટેનો ર્ાગમ તૈયાર કરવાનુાં ચાલુ રાખયુાં છે. 

ઓપન ડટેા ટીર્ને બીજી એક ચરડયાતી ઉપલબ્ધિ બદલ અબ્ભનાંદન.” 

-       કાઉબ્ન્સલર ગૅલ ર્ાઇલ્સ (Gael Miles), કોપોરટે સર્વમસીસ ચેર  

 

 

“સીટી ઓફ બ્રામ્પટન ભબ્વષ્ય ર્ાટે તૈયાર શહેર બનવા અને ઉત્તર્ સરકારી સવેાઓ પૂરી પાડવા કરટબદ્િ છે. અર્ારી GIS અન ેઓપન ડેટા 

ટીર્ આ દૂરાંદેશીપણાં ર્ાટે અબ્નવાયમ છે, અને તેઓ જીયોહબ સાથે કરી રહ્ાાં છે તે પરરવતમનલક્ષી કાર્ ર્ારફત ેઅર્ે નવીન શોિન ેપોષવાનુાં ચાલુ 

રાખયુાં છે. અર્ને આ પદવી બદલ ઍસરી દ્વારા ઓળખ ર્ળવા બદલ અર્ ેકૃતજ્ઞ છીએ.” 

-       જોસેફ બ્પટ્ટારી (Joseph Pittari), કબ્ર્વનર ઓફ કોપોરટે સર્વમસીસ 

  

ઝડપી કડીઓ 

 સીટી ઓફ બ્રામ્પટન કર્મચારી ઓપન સીટી ચેબ્મ્પયનનો ઍવોડમ જીત ેછે 

 શહેરને બ્રામ્પટન જીયોહબ ર્ાટ ેઍસરી કનેેડાનો ઍવોડમ ઓફ એક્સીલન્સ ર્ળે છે 

 સીટી ઓફ બ્રામ્પટન ઇન્ફર્ેશન ટકેનોલોજીર્ાાં પ્રગબ્ત ર્ાટે બ ેઍવોડમ જીત ેછે 

 

-30- 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/492
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/417
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/385

