
 

 

 

20 ਅਕਤੂਬਰ, 2017  

 

ਸਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਓਹਬ ਲਈ ਐਿਰੀ ਕਨੈੈਡਾਿ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸਿਸਲਆ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਐਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਿਰ 
ਕਾਨਫਰੂੰ ਿ (Esri Canada User Conference) ਸਵਖੇ, ਸਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਓਪਨ ਗਵਰਨਿੈਂਟ (Open Government) ਪਸਹਲਕਦਿੀ ਨੂੂੰ  ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣ 
ਲਈ ਿੀ.ਆਈ.ਐਿ. (GIS) ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਭੂਗੋਸਲਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ (ਸਿਓਗਰਾਸਫਕ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ ਸਿਿਟਿਿ) (ਿੀ.ਆਈ.ਐਿ.) 
(GIS) ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਐਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾਿ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Esri Canada’s Award for Innovation) ਸਿਸਲਆ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਓਹਬ (Brampton GeoHub) ਇਿੱਕ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਿ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਨਤਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ 
ਪਹ ੂੰ ਚ ਨੂੂੰ  ਅਿਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਬਾਈਕ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੋਸਨੂੰ ਗ ਿਬੂੰ ਧੀ ਉਪ-ਸਨਯਿ। ਇਿਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਸਹਲਕਦਿੀ-
ਿੂੰਚਾਸਲਤ ਟੂਲਿ, ਿੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਪਰੋਤਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਓਹਬ (GeoHub) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਕਸਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਕਹਾਨੀ ਿ ਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾਿੈਟਿ ਨੂੂੰ  ਿੋੜਨ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਐਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ (Esri Canada) ਇਿੱਕ ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀ ਦੀ ਿਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਿੋ ਵਧੀਆ ਐਟਂਰਪਰਾਈਿ ਿੀ.ਆਈ.ਐਿ. ਉਪਾਅ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਿੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਿਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸਦਅਕ ਅਦਾਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਿੇਂ ਸਿਰ, ਿੂਸਚਤ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਨ ਲਈ 
ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲੈਣ ਸਵਿੱ ਚ ਿਿਰਿੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਿਰ ਕਾਨਫਰੂੰ ਿ ਐਿਰੀ ਦੇ ਿੀ.ਆਈ.ਐਿ. ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਰੋਿਾਂਚਕ ਨਵੇਂ ਸਵਕਾਿ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਓਹਬ (Brampton Geohub) ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, http://geohub.brampton.ca 'ਤੇ ਿਾਓ। 
 

ਹਵਾਲੇ 
 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਿੀ ਿੈਕਟਰ ਦਾ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਗ ਹੈ,” ਿੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਿੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਿਾਡਾ 
ਸਿਓਹਬ ਪਲੇਟਫਾਰਿ ਖ ਿੱ ਲਹੇਪਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਨੂੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਸਲਿਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਉੱਤਿਤਾ 'ਤੇ ਿਾਡੀ ਿਜਬੂਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨੂੂੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

- ਿੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਿੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿਰਕਾਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਤਿਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾਂ। ਸਿਓਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਨਾ 
ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿੇਵਾ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਸਕ ਸਿਵੇਂ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੂੰਤਰਸਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਿ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਪਸਰਵਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਪਰੋਤਿਾਸਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਓਹਬ ਕਹਾਨੀ ਅਤੇ ਿੈਸਪੂੰਗ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਆਿਪਾਿ ਦੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਿਿਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।” 

- ਿੋਿਫ ਸਪਟਾਰੀ (Joseph Pittari), ਕਸਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਸਵਸਿਿ  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਿਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 

http://geohub.brampton.ca/


 

 

ਅਿੀਂ ਿਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਿਹਾ ਿ ਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 
 

 
 
 
 

ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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