
 

 

 

1 ਮਾਰਚ, 2019  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਸਟੀ ਟਕੈਨੋਲੋਜੀ ਸ ਿੱ ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਸਿ-ਮਜੇ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਕਨੇੈਡਾ ਸ ਿੱ ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਟੌਸਪਟੌ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਸੁਿੰਮ 

 ਸ ਿੱ ਚ  ਾਧ ੇਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਇੋਆ ਿ।ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2019) – ਮੰਗਲ ਾਰ, 26 ਫਰ ਰੀ, 2019 ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਿੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਸਟੀਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਸਸਮਟ (Smart 

Cities Technologies Summit) ਸ ਿੱ ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਿਰਾਂ ਨੇ ਸਕਿਾ, ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦ ੇਸ਼ਸਿਰ ਸਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਿਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੋਰਸਚਆ ਂਤ ੇਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ  ਰਤਣ ਅਤੇ ਸਸਿਰ 

ਸ਼ਸਿਰੀ ਸ ਕਾਸ ਨ ੰ  ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਯ ਨੀ ਰਸਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਸਸਿ-ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ.) 
(Information Technology Association of Canada) (ITAC)  ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ ਿੱ ਚ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯ ਰੋਪ ਤੋਂ  ੀ 
ਸਮਊਸਨਸਸਪਲਟੀਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯ ਨੀ ਰਸਸਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਡੇਟਾ ਸਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰਿੱ ਸਖਆ, ਸਡਜੀਟਲ ਰ ਪਾਂਤਰਣ ਨੈਟ ਰਕ, ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਸਰਕ ਨ ੀਨਤਾ ਤ ੇਕੇਂਦਸਰਤ ਸਨ। 

ਇਿ ਸਸਮਟ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਸੀ ਸਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਸਿਰਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਅਬ੍ਾਦੀ ਸਕ ੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਧ ਰਿੀ ਿੈ। ਯ .ਐਨ. (UN) ਦੀ ਿਾਲੀਆ ਸਰਪੋਰਟ 

ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, 2050 ਤਿੱਕ ਅਿੱਜ ਦ ੇ55 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਸ ਿੱ ਚੋਂ 68 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸ਼ਸਿਰਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਰਸਿ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ  ਾਧਾ 
ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤ ੇਖਾਸ ਦਬ੍ਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਸਿਰਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਸਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਆ ਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਸਖਆ 

ਦੀਆਂ ਬ੍ਿੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਪੈਨਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਸ ਰੁਿੱ ਧ  ੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਜਸ ਸ ਿੱ ਚ ਿਰੇਕ ਸ਼ਸਿਰੀ ਸਮਿੱ ਸਸਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨ ੰ  “ਸਰਬ੍ੋਤਮ” ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਸਮਾਰਟ ਸਸਟੀ ਦ ੇਪਲਾਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਿਿੱਲ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ  ੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ  ਧ ਕੇ ਿੋਣ, ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਮਸਲਤ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਸਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਸਜਿੇ ਸਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਈ ਅਸਜਿੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਨ ੀਨਤਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਇਿਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਸਾਈਬ੍ਰਸਸਸਕਓਰ ਕੈਟਾਸਲਸਟ (Cybersecure Catalyst) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਰਸਨ ਯ ਨੀ ਰਸਸਟੀ 
(Ryerson University) ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਿ ਇਸ  ਧਦੇ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱ ਚ ਟਰੇਸਨੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ਕਾਸ, ਅਤੇ 
ਸ  ਸਾਇਕ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬ੍ਰ ਸੁਰਿੱ ਸਖਆ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਿੈ। 



 

 

ਸਸਟੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਇਨਸਕਉਬ੍ੇਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਰਾਇਰਸਨ ਨਾਲ ਸਸਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਉੱਭਰਦੇ 
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਸਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। 

ਿ ਾਲੇ 

“ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ. (ITAC) ਦ ੇਨਾਲ ਇਸ ਸਸਮਟ ਸ ਿੱ ਚ ਸਸਿ-ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨਾ – ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਦ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਧ ਰਿੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ  ਾਲੇ ਸ਼ਸਿਰ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ੍ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਸਜਿੇ ਸਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਅਸਜਿੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸ ਕਾਸ ਿੋ 

ਰਿੇ ਿਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਬ੍ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਦਾਅ ੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ 
ਸ਼ਸਿਰ ਸ ਿੱ ਚ, ਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਸ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਸਿਰੀ ਸਿਾਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਈ ਤਿੱਤ ਿਨ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸਸਮਟ ਦੀ ਸਸਿ-ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ ਧਦੇ ਪਰਭਾ  ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ 

ਸੰਕੇਤ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੋਰੋਂਟੋ- ਾਟਰਲ  ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Toronto-Waterloo Innovation Corridor) ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱ ਚ ਸਸਿਤ ਿੈ, ਜੋ ਪਰਸਤਭਾ, 
ਸਸਿੱ ਸਖਅਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ- ਾਧੇ  ਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਦਾ ਿੈ। G7 ਸ ਿੱ ਚ ਸਕਸੇ  ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬ੍ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਬ੍ਜਨੇਸ ਲਾਗਤ ਦ ੇਕਾਰਨ – 

ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਨਕਟਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਸਿਰੀ 
 ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨ ੰ  ਸਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ਧੀਆ ਸੇ ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਸਿਤੀ ਸ ਿੱ ਚ ਿੈ।” 

- ਜੋਸਫ ਸਪਟਾਰੀ (Joseph Pittari), ਇੰਟਸਰਮ ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟ  ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤ ੇਸ ਸ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦ ੇਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱਚ ਸਸਿਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ੇਰਸਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਸਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
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