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 اوپن ڈیٹا پلیٹ فارم پر سٹی نے انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کیا ہے
 ہے۔ ایکا اعتراف ک وںیابیکام ی(  کGeoHub) ہب ویسے  برامپٹن ج وارڈیا GISنے  وارڈیا ومنٹیاچ شلیاسپ 2018 یسریا 

 

 ایک مرتبہ کا کی کاوشوں سٹی آف برامپٹنکی کامیابی پر، رم ایک مرتبہ پھر، جیو ہب میں اپنے جدت پسند اوپن ڈیٹا پلیٹ فا: برامپٹن، آن
 GISمیں عالمی طور پر چوٹی کا ادارہ ہے، نے ( GIS)اعتراف کر لیا گیا ہے۔ ایسری آئی این سی، جو جیو گریفیکل انفارمیشن سروسز 

ایوارڈ دیا   (GIS )SAG شل ایچیومنٹ انایسری اسپی 2018 شہر کو سافٹ ویئر کی نئی زبردست اور کایاپلٹ ممکنات کو ظاہر کرنے پر
  ہے۔

ٹیکنالوجی کے مٔوثر  GISایوارڈ جیتنے والے کینیڈا کے دو شہروں میں سے ایک کے طور پر، سٹی کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے 
  اہل امیدواروں میں سے چنا گیا۔ 300,000کاروباری نفاذ کے لیے 

یہ  آسان بناتی ہے۔ کو م اور اشتراکی ٹیکنالوجی ہے، جو لوگوں کے لیے عوامی معلومات تک رسائیڈیٹا پلیٹ فار اوپنبرامپٹن جیو ہب ایک 
 :کا مرکز ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، مثال ڈیٹا سیٹساور  داستانوں ،ایپس، نقشوںایسے 

 اقدامات کو دیکھیں۔ اٹھائے گئے لدیاتی خدمات کی کارکردگی اور کمیونٹی کے لیےسٹی کی ب :سٹی ڈیش بورڈ 
  ں اور تجربات کے حامل لوگوں سے برامپٹن کے سٹی نے تمام عمر، پس منظرو ویژن کا مجموعی جائزہ: 2040برامپٹن

 نتائج کے بارے میں یہاں جانیں۔ زبردست مستقبل کے بارے میں اپنے روشن خیاالت شریک کرنے کا کہا۔
 پر آپ نہیں ہیں، جہاں ہیں یا صرف ایسی جگہوں کو تالش کرنے کی کوشش کر رہے  ےبرامپٹن میں نئ :پارکس اینڈ ریک لوکیٹر

 اور تفریحی سہولت گاہیں تالش کر سکتے ہیں۔ پارکس، اسکول کےرہائشی اپنے عالقے اس کی مدد سے ؟ گئے ہیں
 ے کے لیے اپنے کام تک سفر کی منصوبہ بندی کرنے اور شہر میں ٹریفک کی رش سے بچنے میں مدد دین:روڈ ورکس ویوور

 برامپٹن میں تعمیراتی پراجیکٹس اور سڑکوں کی بندش دیکھیں۔

سلیوشنز فراہم کرتی ہے، جو کاروباروں، حکومتوں اور  GISایسری ایک عالمی کمپنی ہے، جو ایسے بین االقوامی معیار کے کاروباری 
ر مشن کے لیے ضروری فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیمی اداروں کو جغرافیہ کی طاقت کو استعمال میں ال کر وقت پر، آگاہ شدہ او

SAG  ایوارڈز کا مقصد ایسی تنظیموں کو سراہنا ہے جو دنیا کے کچھ مشکل ترین مسائل کو حل کرنے کے لیےGIS  استعمال کر رہے
 ہیں۔

سوچنے کے لیے ایک مسلسل عزم کو یہ پہلی بار نہیں ہے، جب اوپن ڈیٹا کے حوالے سے سٹی کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے، جو بڑا 
ایک ایسے آلے کے طور پر، جو ڈیٹا کو تیزی سے دو طرفہ طریقے سے شریک کرنے اور ابالغ کو ممکن بناتا ہے، جیو   ظاہر کرتا ہے۔

ے قابل بناتا ہب شفافیت کو بڑھانا اور جدت پیدا کرنا جاری رکھ رہا ہے اور رہائشیوں کو ان کے ارد گرد کو بہتر طریقے سے سمجھنے ک
 ہے۔

 http://geohub.brampton.caمالحظہ کریں برامپٹن جیو ہب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، 

 اقتباسات

کہ ہم  ہیاور  ںیپر ہ یچوٹ بلند یطرز عمل اور جدت ک نیہے کہ ہم بہتر یاس بات کو ثابت کرنا جارکی جانب سے آف برامپٹن  یسٹ"
ک پر ہمارے عملے کو مبار تنےیج وارڈیا نیتازہ تر ےیہب کے ل ویبرامپٹن ج ۔ںیہگامزن رہنما بننے کے راستے پر  یعالم ںیم یکنالوجیٹ

برامپٹن  ےیکرنے کے ل ریکو تعم یاسمارٹ سٹ ار،یت کیا ےیمستقبل کے ل یاور مرتبہ اعتراف ہے، جو سٹ کیت کا اجو اس سخت محن ہو،
 کر رہا ہے۔ ےیکے ل وںیکے رہائش
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 یفریلنڈا ج ئریم   -
 

 ے حصولک یمعلومات تک رسائ یعوام ےیکے ل وںیکو بچانے اور تمام رہائش سوںیپ یمتیدہندگان کے ق کسیوقت اور ٹ ے"عملے ک
 رکھے ہوئے یجار ے کا عملموار کرنراستہ ہ ےیپرجدت برامپٹن کے ل دیمز کیہب ا ویج ی غرض سےاور استعمال کو آسان بنانے ک 

 پر مبارک ہو۔" یابیاور زبردست کام کیا ہماری جانب سےکو میٹ یک ٹایاوپن ڈ ہے۔
  
 
 ئریسروسز چ ٹیمائلز، کارپور لیکونسلر گ  -
 

 اور GIS یہمار پرعزم ہے۔ ےیخدمات فراہم کرنے کے ل یسرکار نیشہر بنانے اور بہتر اریت کیا ےیستقل کے لرامپٹن مبآف  ی"سٹ
 جدت  عےیکے ذر ں،یہب کے ساتھ کر رہے ہ ویپلٹ کام، جو وہ ج ایہے اور وہ اس کا یرکھت تیاہم یادیبن ےیکے ل ژنیاس و میٹ ٹایاوپن ڈ

 ہمارے محنت کا اعتراف یجانب سے ہمار یک یسریا ےیکے ل تیثیح یازیامت اس ۔ںیہ ے ہوئےرکھ یکام جاراپنا  ےیکے لفروغ دینے کو 
 ہے۔" فخر باعث ےیل 
 
 
 
  سروسز ٹیکمشنر آف کارپور ،یجوزف پٹار  -

 فوری لِنکس

  ایل تیج وارڈیشپ ا ئنیمپیچ ینے اوپن سٹکے مالزم آف برامپٹن  یسٹ 

  موصول ہوا لنسیکسیآف ا وارڈیجانب سے ا یک ڈاینیک یسریبناء پر ا یہب ک ویکو برامپٹن ج یسٹ 

 ےیل تیج وارڈیدو ا ےیرفت کے ل شیپ ںیم یکنالوجیٹ شنیآف برامپٹن نے انفارم یسٹ  
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سب سے  ںیاور تنوع ہم ینوجوان ،یبڑھوتر یک یونٹیکم یکہ ہمار ںیجانتے ہ ہم ۔ںیہ میتنظ کیا رایت ےیتوجہ کے ساتھ مستقبل کے ل زیہم ت ۔برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

 کو بڑھاتا ہے۔ یابیکام یعالم یکرتا ہے اور ہمار یحوصلہ افزائ یک یکار ہیجو سرما ں،یموجود ہ ںیکے مرکز م ڈوریسپر کور شنیکے انوو ڈاینیک ہم ۔ںیہ یکرت حدہیعل
 سےیا کیبرامپٹن کو ا ہم ۔ںیکرتے ہ دایفخر کا جذبہ پ ںیمواقع اور ان م ےیرہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے ل ہاںیجو  ں،یکر رہے ہ ریتعم زنٹریمتنوع اربن س ہم

 www.brampton.ca ےیجاننے کے ل دیمز ۔ُبک سیفاور  ٹریٹو ںیفالو کر ںیہم جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ں،یجانب آگے بڑھا رہے ہ یمربوط شہر بنانے ک
 ۔ںیمالحظہ فرمائ

 
 
 

 

 

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/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
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

