
 

 

 

21 ਜੂਨ, 2017 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਚੂਨਾ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਸ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀਆ ਂਲਈ ਦ ੋਅ ਾਰਡ ਸਜਿੱ ਤ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਲਗਾਤਾਰ ਭਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸ਼ਸਿਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਇਿਨੂੂੰ  ਿੁਣੇ 
ਸਜਿੇ ਿੀ ਿੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਿੱ ਚ ਇਿਦੀਆਂ ਉੱਨਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਅ ਾਰਡ ਸਮਲੇ ਿਨ। ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਇਨ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਸਿਿਟਮਿ ਅ ਾਰਡ 
(Excellence in Municipal Systems Award) ਅਤੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਰਾਈਸਜੂੰਗ ਿਟਾਰ ਅ ਾਰਡ (Open Data Rising Star Award)। 

  

ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਇਨ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਸਿਿਟਮਿ ਲਈ ਅ ਾਰਡ ਸ ੂੰ ਡਿੋਰ (Windsor) ਸ ਿੱ ਚ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਿਟਮਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ 
(ਐਮ.ਆਈ.ਐਿ.ਏ.) (Municipal Information Systems Association) (MISA) ਓਨਟੈਰੀਓ  ਿੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੂੰ  ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ, ਜੋ ਸਕ 
ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਾਈਸਬ੍ਰਡ ਆਈਡੈਂਸਟਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Hybrid Identity Management) ਸਿਿਟਮ ਲਈ ਿੀ – ਇਿ ਸਿਿਟਮ www.brampton.ca 'ਤੇ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਸਗਆ  ਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਔਨਲਾਈਨ ਿਿੱਲ ਿੈ। ਨ ਾਂ ਸਿਿਟਮ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਛਾਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿਟੀ  ਿੱ ਲੋਂ  
ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੂੰਚ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਿੂੰਗਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਡਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਸਟਟੀ (Brampton 

Digital Identity) ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
 

ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਰਾਈਸਜੂੰਗ ਿਟਾਰ (Open Data Rising Star) ਅ ਾਰਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਗਓਿਬ੍ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (GeoHub Platform), ਜੋ 
ਸਕ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਸ ਆਪਕ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ ਿੈ, ਲਈ 13 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੂੰ  ਐਡਮੋਨਟਨੋ (Edmonton) ਸ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਿਸਮਟ 
(Canadian Open Data Summit) ਸ ਖੇ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।  ਸਗਓਿਬ੍ (GeoHub)  ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ   ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਓਪਨ ਡੇਟਾਿੈਟ  ਰਤਣ/ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਸਕ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ, ਕੁਆਸਲਟੀ ਅਤੇ ਚਲਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਿਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਰਿੱ ਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਗਓਿਬ੍ ਸ ਿੱ ਚ ਡੇਟਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਿੋਰਾਂ ਸਿਿਟਮਾਂ ਨਾਲ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਏਕੀਸਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਈਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ http://geohub.ca ਦੇਖੋ। ਡੇਟਾਿੈਟ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸਗਓਿਬ੍ 
ਇੂੰਟਰਐਕਸਟ  ਕਿਾਨੀਆਂ,  ੈਿੱਬ੍ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

ਿ ਾਲਾ 
“ਭਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸ਼ਸਿਰ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਸ ਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਿਰਕਾਰੀ ਿੇ ਾ ਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿਾਂ। ਸਗਓਿਬ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਨਾ 
ਸਿਰਫ ਿੇ ਾ ਸ ਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਬ੍ਲਸਕ ਿਾਡੇ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨਾਲ ਿਾਡੀ ਅੂੰ ਤਰਸਕਸਰਆ ਸ ਿੱ ਚ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂੂੰ  
 ਧਾਉਣਾ  ੀ ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ। ਸਗਓਿਬ੍ ਕਿਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਰਾਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਸਨ ਾਿੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ 
ਸਬ੍ਿਤਰ ਿਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।”  

- ਜੋਿੇਫ ਸਪਟਾਰੀ (Joseph Pittari), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਿਰ ਐਡਂ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਸ ਸਿਜ (Acting 

Chief Information Officer and Commissioner of Corporate Services) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਸ ਸ ਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨ ੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱ ਚ ਿਸਿਤ ਿਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਸਿਰ 

http://www.brampton.ca/
http://geohub.ca/


 

 

ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

