
 

 

 

18 ਜੁਲਾਈ, 2018 

  

ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਸਲਆ 

ਐਸਰੀ 2018 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਜਓਹਬ੍ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਜ ਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਫਰ ਇਸ ੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਜਜਓਹਬ੍ (Brampton GeoHub) ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਜ ਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਰੀ ਇੂੰ ਕ. (Esri Inc.), ਜੋ ਜਕ ਜਜਓਗਰਾਜਫਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਜਵਜਸਜ 

(Geographical Information Services) (ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.) (GIS) ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਨੇ ਜਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਸੌਫਟਵੇਅਰ  ੀਆਂ 
ਬ੍ੇਜਮਸਾਲ ਅਤੇ ਪਜਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਰ ਰਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਐਸਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ (ਐਸ.ਏ.ਜੀ.) ਅਵਾਰਡ 
(2018 Esri Special Achievement in GIS (SAG) Award) ਨਾਲ ਸਨਮਾਜਨਤ ਕੀਤਾ। 

 ੋ ਕੈਨੇਜਡਅਨ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ ਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ  ੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਜਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਜਬ੍ਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ੇ ਇਸ ੇ ਪਰਭਾਵੀ 
ਐਟਂਰਪਰਾਈਜ ਲਾਗ ਕਰਣ ਲਈ 300,000 ਯੋਗ ਉਮੀ ਵਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਚੁਜਣਆ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਜਓਹਬ੍ (Brampton GeoHub) ਇਿੱਕ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ 
ਨ ੂੰ  ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂ ੀ ਹੈ। ਇਹ maps (ਨਕਜਸ਼ਆਂ), apps (ਐਪਸ), stories (ਕਹਾਨੀਆਂ) ਅਤੇ datasets (ਡੇਟਾਸੈੈੱਟਾਂ)  ਾ ਕੇਂ ਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਾ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ: 

 The City Dashboard (ਦ ਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ): ਇਹ ਜਸਟੀ  ੇ ਜਮਊਜਨਜਸਪਲ ਸੇਵਾ ਪਰ ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ  ਾ ਜਨਰੀਖਣ 
ਕਰ ਾ ਹੈ। 

 Brampton 2040 Vision Overview (ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਦੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਿਾਰ): ਜਸਟੀ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ, ਜਪਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੇ ਸ਼ਾਨ ਾਰ ਭਜਵਿੱ ਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਵਧੀਆ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਥੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ।  

 Parks and Rec Locator (ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਬੂੰ ਧੀ ਖੋਜਕਰਤਾ): ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹ ਲਤਾਂ 
 ੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ  ੇ ਹੋ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਸ਼ਾਇ  ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਨਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਜਵਿੱ ਚ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪਰਚਾਵੇ 
(ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭ ਸਕ ੇ ਹਨ। 

 Roadworks Viewer (ਿੜਕ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰੇਖਕ): ਜਸਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਜਫਕ  ੀ ਭੀੜ ਤੋਂ 
ਰਾਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮ   ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਵਿੱ ਚ ਉਸਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬ੍ੂੰ   ਹੋਣ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੇਖੋ। 

ਐਸਰੀ (Esri) ਇਿੱਕ ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੂੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਐਟਂਰਪਰਾਈਜ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਉਪਾਅ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਜਵਜ ਅਕ ਅ ਾਜਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਭ ਗੋਲ  ੀ ਪਾਵਰ  ਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂ ੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਜਸਰ, ਸ ਜਚਤ ਅਤੇ ਜਮਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਕਰ ੇ 
ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਜੀ. ਅਵਾਰਡਸ (SAG Awards) ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾ  ਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ  ੁਨੀਆ  ੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

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


 

 

ਇਹ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਜਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚਣ  ੇ ਪਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ  ਰਸਾਉਂ ੇ ਹੋਏ, ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 
ਸਨਮਾਜਨਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਜਜਹਾ ਟ ਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ  ੋ-ਪਿੱ ਖੀ (ਟ -ਵੇ) ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਂ ਾ ਹੈ, 
ਜਜਓਹਬ੍ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰ ਰਸ਼ਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਵਕਜਸਤ ਕਰ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ੇ ਆਸਪਾਸ 
 ੀ ਜਬ੍ਹਤਰ ਸਮਝ ਜ ੂੰ  ਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਜਓਹਬ੍ (Brampton Geohub)  ੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, http://geohub.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਸਿੱ ਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ  ੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਜਓਹਬ੍ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਅਵਾਰਡ ਜਜਿੱ ਤਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਸ 
ਜਮਹਨਤ  ੀ   ਜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਸਟੀ ਭਜਵਿੱ ਖ ਲਈ ਜਤਆਰ, ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਜਹਰ  ੇ ਜਨਰਮਾਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਨਵਾਸੀਆਂ  ੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” 
-       ਮੇਅਰ ਜਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 
 

“ਸਟਾਫ  ੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ  ੇ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਪੈਸੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਚਾਉਣ ਜਵਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 
ਨ ੂੰ  ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂ ੇ ਹੋਏ, ਜਜਓਹਬ੍ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿੱਕ ਵਧ ੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੇ ਵਿੱ ਲ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨ ਾਰ ਉਪਲਬ੍ਧੀ 
‘ਤੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਈਆਂ।” 
-       ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਜਵਜਸਜ  ੇ ਮੁਖੀ  
 
 

“ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਜਵਿੱ ਖ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸ਼ਜਹਰ  ਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ  ੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਟੀਮ ਇਸ ਜ ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਜਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੂੰ ਮ  ੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ 
ਜਵਕਜਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਜਜਓਹਬ੍  ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਜਖਤਾਬ੍ ਲਈ ਐਸਰੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ ਜ ਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” 
-       ਜੋਸਫ ਜਪਟਾਰੀ (Joseph Pittari), ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਜਵਜਸਜ  

  

ਤਤਕਾਲੀ ਸਲੂੰ ਕ 

 City of Brampton employee wins Open City Champion award (ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਓਪਨ ਜਸਟੀ 
ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜਜਿੱ ਜਤਆ)  

 City receives Esri Canada’s Award of Excellence for Brampton GeoHub (ਜਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਜਓਹਬ੍ ਲਈ ਐਸਰੀ 
ਕੈਨੇਡਾਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਮਜਲਆ)  

 City of Brampton wins two awards for advances in Information Technology (ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ  ੋ ਅਵਾਰਡ ਜਜਿੱ ਤੇ)  
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http://geohub.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


 

 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ  ੇ ਨਾਲ ਭਜਵਿੱ ਖ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂ ੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ  ੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ  ੇ ਕੇਂ ਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂ ਰਾਂ  ਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈ ਾ ਕਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰ ੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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