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 برامپٹن کی توجہ کے لیے خصوصی پر  میں شاندار پیش رفت ٹیکنالوجیلوگوں کو مربوط کرنے، ڈیٹا اور 
 قومی سطح پر پذیرائی

ان کا  شکل دینے اور بہترین گراموں کا جائزہ لینے، انہیںواپنی خدمات اور پرہے کہ  اس بات پر یقین رکھتاسٹی آف برامپٹن  –برامپٹن، آن 
 کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ے کا عمل بناناوپن ڈیٹا تک رسائی کو بہتر تجزیہ کرنے کے لیے 

 ہونے فاتح وک 2018بلٹی ایوارڈ ن کے جیو ہب کو اوپن ڈیٹا ایکسیسبرامپٹ کے موقع پر،کینیڈین اوپن ڈیٹا سمٹ  منعقد ہونے والی نومبر کو 8
 قومی رہنما کے طور پر تسلیم کیا۔ ایک پر

 –آسان بناتا ہے۔ سٹی ڈیٹا کو جدت کا ایک اہم آلہ کار سمجھتا ہے  ے کومربوط ہونکمیونٹی کے ساتھ کا عمل  ےاور شریک کرن اکٹھاڈیٹا کو 
اور رجحانات کو سمجھنے سے سمارٹ سٹی ٹیکنالوجیز کو ممکن بنانے کے لیے ثبوت ملتے ہیں، جو برامپٹن کے شہریوں  اس کے انداز

 کے لیے روزمرہ کی زندگی کے معیار کو بہتر کرتی ہیں۔

ن کا کہنا تھا کہ "ہم پوری دنیا میں اربن سنٹرز میں ٹیکنالوجی کی جدت کے ذریعے بڑے پیمانے پر ولسفیسر کیتھرین ک  چیف انفارمیشن آ
کے افراد دیگر  معاشرے کے بڑھوتری دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ڈیٹا کو شہریوں، کاروباری مالکان، سرمایہ کاروں، طلباء اور

ویژن کے مطابق معاشی اور سماجی معاونت، عوامی صحت اور کمیونٹی کی حفاظت کے حوالے سے  2040ارے لیے قابل رسائی بنانا ہم
 شراکت کے نئے مواقع پیدا کرتا ہے۔ ایک سمارٹ سٹی ہونے کا یہی مطلب ہے: معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال

 ۔"کرنا

ایک سمارٹ سٹی حکمت جن میں سے ایک "ٹیکنالوجی" ہے۔  –ہے  عمل میں آیا کی رہنمائی میں اہم نقاطویژن پانچ کا  2040برامپٹن کا 
شکل دینے میں ٹیکنالوجی  ایک مثالی کو برامپٹن کو انتظامیہ فریم ورک ہے، جو اس نقطہ نظر کی حمایت کرے گا، جو سٹی اعملی ایک ایس

ویژن اور اسمارٹ سٹی حکمت کا  2040کے روایتی طریقہ کار کو للکار کر، کے کردار کو قابو کرنے میں مدد دے گا۔ شہروں کی تعمیر 
 پیدا کرتی ہے۔ کا ماحول عملی نجی اور سرکاری شعبے کے درمیان مشترکہ ذمہ داری

 مزید جانیں
ہے کیونکہ یہ ڈیٹا کی  اوپن ڈیٹا سائیٹ ہے۔ جیو ہب دیگر میونسپل اوپن ڈیٹا سائیٹس سے مختلف جیتنے والیبرامپٹن کا جیو ہب کئی ایوارڈ 

 کے ٹولز کے ذریعے سٹی کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔ وںاستبصار اور تجزی بذریعہ عوام –ہے  بڑھ کرڈأون لوڈ سے 

 کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھیں۔ ہ کہ اوپن ڈیٹا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں،ہمارے جیو ہب اور ی 

  مالحظہ کریں۔ سٹی ڈیش بورڈبرامپٹن کی خدمات کی کارکردگی اور کمیونٹی کے لیے اقدامات کے متعلق معلومات کے لیے  

  اہم ہے۔ چیز پڑھیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے کیا ویژن 2040برامپٹن اس بارے میں جاننے کے لیے 

  ۔ائی میں جائیںمیں مزید گہرکے بارے  ڈیٹا سیٹساور  داستانوں، ایپس، نقشوںسٹی کے 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ۔برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

 

 میڈیا کنٹیکٹ

https://www.youtube.com/watch?v=niorEFSjFt4
http://geohub.brampton.ca/pages/dashboard
http://geohub.brampton.ca/pages/brampton-2040-vision
http://geohub.brampton.ca/pages/maps
http://geohub.brampton.ca/pages/apps
http://geohub.brampton.ca/pages/stories
http://geohub.brampton.ca/pages/data
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 

 

 کرسٹین شرما
 میڈیا ریلیشنز

 سٹی آف برامپٹن
christine.sharma@brampton.ca905.874.2880 |  

   
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

