
 

 

 

21 ਜਨਵਰੀ, 2019 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਮਲੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨ ੂੰ  ਪਵਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦ ੋਸਮਾਰਟ 50 ਅਵਾਰਡਸ (Smart 50 

Awards) ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਟੀ ਦ ੇਆਪਣੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਜੀਵਨ ਕੁਆਵਲਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।  

2017 ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਦ ੋਪਰੋਜੈਕਟ, ਤਕਨੀਕ, ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ: 

 ਆਟੋਮਵੈਟਕ ਵਹੀਕਲ ਮਾਨੀਟਵਰੂੰਗ (ਏ.ਵੀ.ਐਮ.) (Automatic Vehicle Monitoring) (AVM) ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 

(Brampton Transit), ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਵਸਟੀ ਦ ੇਬ੍ਿੱਸ ਫਲੀਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 
ਅਤੇ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਅਤ ੇਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਕੈਨੀਕਲ 

ਖਰਾਬ੍ੀ (ਰੋਡ ਕਾਲਸ) ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਵੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 ਆਟੋਮਵੈਟਕ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕਟੇਰ (ਏ.ਵੀ.ਐਲ.) Automatic Vehicle Locator (AVL) ਪਰਣਾਲੀ ਵਸਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਜਾਂ 

ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ) ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਿੱ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ) ਸਮੇਤ, 
ਸੇਵਾ ਵਡਲੀਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।  

ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀਜ ਕਨੈਕਟ (Smart Cities Connect), ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀਜ ਕਨੈਕਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Smart Cities Connect Foundation) ਅਤੇ 
ਯ .ਐਸ. ਇਗਨਾਈਟ (US Ignite) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਮਾਰਟ 50 ਅਵਾਰਡਸ (Smart 50 Awards), ਗਲੋਬ੍ਲ ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਦ ੇਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਨ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2040 ਵਵਜਨ (Brampton’s 2040 Vision) ਦੇ “ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ” ਲੈਂਸ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਵਡਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸ ਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (Digital Innovation and Information Technology) ਵਡਵੀਜਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀਜ ਯ ਵਨਟ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੂੰਭਾਲਣ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਿੱਿ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੂੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ਵਹਰੀ-ਵਨਰਮਾਣ ਨ ੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਬ੍ਵਲਕ 
ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵ਼ਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ (Smart City) ਤਕਨੀਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਵਿੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਹਿੱਲ ਲਭਿੱ ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ 

ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਏ.ਵੀ.ਐਲ. (AVL) ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਤ ਫਾਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਰਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ 

https://spring.smartcitiesconnect.org/Smart50Awards/
https://spring.smartcitiesconnect.org/Smart50Awards/
https://spring.smartcitiesconnect.org/Smart50Awards/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf


 

 

ਲੋੜ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਕਹੋ ਵਜਹੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਗਤੀਵਵਧੀ ਕਰਦੇ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 “ਸੇਵਾ ਵਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਵਾਰਡਸ ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਵਵਵਧ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ (Smart City) ਹਿੱਲ 
‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।”  

- ਜੋਸਫ ਵਪਟਾਰੀ (Joseph Pittari), ਐਕਵਟੂੰਗ ਸੀ.ਏ.ਓ./ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵਵਵਸ਼ਿ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਸਵਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

