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 برامپٹن کا شہر "اوپن ڈیٹا" کا آغاز کر رہا ہے
 

برامپٹن کے شہر یہاں کچھ دلچسپ خبریں ہیں۔ ان کیلئے  –لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے تمام انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے متعلق برامپٹن، اونٹاریو: 

ہے۔ جو افراد ایپس تیار کرنے میں  ینے اپنی اوپن ڈیٹا ویب سائٹ کا آغاز کر دیا ہے جو آسان مشینی پڑھنے کے قابل وضع میں ڈیٹا فراہم کرت

میں دلچسپی  برامپٹنکی ترقی کے منصوبے یا  /قریبی مقاماتہیں، جیسا کہ ہمسائیگی یدلچسپی رکھتے ہیں جو شہریوں کو آسان حل فراہم کرت

 کے مقامات، انہیں اب مختلف ڈیٹا سیٹ تک رسائی حاصل ہے جو کہ باآسانی قابل رسائی اور قابل ڈاؤن لوڈ ہیں۔ 

 

 :فی الوقت دستیاب ڈیٹا سیٹس 

o )پالننگ اینڈ ڈویلپمنٹ )مثالً: رجسٹر شدہ منصوبے، سائٹ کے منصوبے، پارک اور مزید امور 

o  اور عوامی سہولیات(مقامی حکومت )وارڈ کی حدود، سکول 

 :مستقبل ڈیٹاسیٹس جنہیں شامل کیا جائے گا جیسے ہی وہ دستیاب ہوں گے 

o الیکشن مقامات 

o بزنس ڈائریکٹری 

o سیاحتی معلومات 

o  ہائی اسکولوں سے بار بار پروجیکٹس میں استعمال کے لئے کالجوں اور  –جغرافیائی تشریح اور بیس نقشہ تہیں

 ںیدرخواست

"اوپن ڈیٹا معلومات کو براہ راست ہمارے رہائشی اور کاروباری اداروں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ یہ  کہ فری نے کہامیئر محترمہ لنڈا جی

ہمارے شہر کی خدمات کے لئے بہتر رسائی فراہم کرے گا، تمام کاروبار کو روزمرہ کے مسائل کا باآسانی انتظام کرنے دے گا اور جدت اور 

 پیدا کرے گا،" تخلیقی ایپس کے ذریعے قدر

 

پہلی کینیڈین بلدیات میں شامل ہے جو ایک کالؤڈ پر "اوپن ڈیٹا" کی میزبانی کرے گا۔ کالؤڈ ایک ابھرتا ہوا کمپیوٹنگ متبادل ہے جو  برامپٹن

 برامپٹن، سٹی آف کہ تیز رفتار ترقی، الگت میں کمی اور کم از کم سروس خلل اندازیوں کی اجازت دیتا ہے۔ روکو راؤ، چیف انفارمیشن آفیسر

ار نے بتایا کہ "اوپن ڈیٹا" سائٹ صارف دوستانہ ہے جو آسان ڈاؤن لوڈ اور سادہ ڈیٹا تجزیہ کی اجازت دیتا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کے اعتب

 سے پہال ہے جو ایک حقیقی نقشہ پر ڈیٹا مقامات کو ظاہر کرتا ہے"۔

 

کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ نہ صرف معلومات تک زیادہ رسائی فراہم کرتا ہے، بلکہ  پروگرام OpenGovشہر کے  برامپٹناوپن ڈیٹا کا آغاز 

 شفافیت اور احتساب کو بہتر بناتا ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم اوپن ڈائیالگ کا تعارف دیکھیں گے جو کہ کمیونٹی کی مشغولیت کے لئے آسان آن

 الئن حل فراہم کرے گا۔

 

 بنیادی خصوصیات:

 ائی، شفاف اور جوابدہ حکومت تک آسان رسائیایک، کھلی، قابل رس 

  شہریوں کے لیے جدید اور قدر کی حامل ایپلیکیشنز اور حل کرنے میں مدد کرنے کے لئے مشینی پڑھنے کے قابل وضع میں ڈیٹا

 ڈاؤن لوڈ کریں

  جائزہ لیا جاتا ہےرازداری اور عوامی مفاد کی خاطر تمام دستیاب ڈیٹا کا جاری سے پہلے عوامی مفاد کے لئے سختی سے 

 کلک کریں۔ یہاںپورٹل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے  OpenGovشہر کی 

 

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/OpenGov/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

 

 

مختلف زبانیں بولنے والے  89کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ  برامپٹن کے بارے میں:

مختلف نسلی پس منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب  209

میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو  2007ے نظام تک رسائی رکھتے ہیں۔ سے تیز رفتار نقل و حمل ک

مالحظہ کریں یا  www.brampton.caکہ کینیڈا میں سب سے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کیلئے، 

@CityBrampton /کو ٹوئٹرTwitter پر فالو کریں۔ 
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 میڈیا رابطہ

 (Megan Ballمیگن بال )

 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 

905.874.3654 |  megan.ball@brampton.ca  
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