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 تسلیم کر لیا گیا ہے کے طور پر پر شہریوں پر مرکوز ایک اسمارٹ سٹی سطحبرامپٹن کو عالمی 

کایاپلٹ  معیار زندگی بہتر بنانے کے لیےشہریوں کا اپنے مسلسل بہتری کے ذریعے اقدامات اور کاروائیوں میں شہر کے  –برامپٹن، آن 
  سے نوازا گیا۔ ایوارڈز 50اسمارٹ جیکٹس کی بنیاد پر سٹی آف برامپٹن کو دو وپر

کو  مطمئن ہونے کے عملجیکٹس ٹیکنالوجی، کارکردگی کی پیمائش اور سروس سے ووالے برامپٹن کے یہ دو پرع ہونے میں شرو 2017
 جوڑتے ہیں:آپس میں 

 آٹومیٹک وہیکل مانیٹرنگ (AVMسسٹم )  برامپٹن ٹرانزٹ کو گاڑیوں کی حالت کی نگرانی کرنے کے قابل بناتا ہے تاکہ سٹی کے
مندی کو بہتر کرتا ہے  ہا جا سکے۔ یہ سسٹم سروس کی بھروسحالت کو بہتر بنای شدہمندی اور اچھی مرمت  ہیٹ کی بھروسبس فل  

 جبکہ ساتھ ہی  میکانیاتی مسائل سے بچا کر اور غیر متوقع ہنگامی مسائل کو کم کر کے سواریوں کا تجربہ بہتر بناتا ہے۔

 ( آٹومیٹک وہیکل لوکیٹرAVL) اڑیوں )صرف بسیں یا فائر ٹرکس نہیں( کے لیے مخصوص ہے، جو سسٹم سٹی کی دیگر تمام گ
میں کام اور گاڑیوں کی حرکت کی نگرانی کرتا ہے اور ماحولیاتی ڈیٹا جمع کرتا ہے تاکہ خدمات کی فراہمی، بشمول سردیوں 

 بہتر بنایا جا سکے۔کو  نفاذ ےضمنی قوانین ک
  

ایوارڈ ساالنہ طور پر سب  50گنائیٹ کے ساتھ شراکت داری میں، اسمارٹ ا   USاسمارٹ سٹیز کنیکٹ، اسمارٹ سٹیز کنیکٹ فأونڈیشن اور 
 سے زیادہ جدت پسند اور بااثر کام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عالمی طور پر اسمارٹ سٹیز پراجیکٹس کو پہچان بخشتی ہے۔

نے ایک  ویژنویشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈکے "ٹیکنالوجی" کے عدسے کی رہنمائی میں، سٹی کی ڈیجیٹل انو ویژن 2040برامپٹن 
ایک حکمت عملی اور فریم ورک کی تیاری کے ہدف کے ساتھ، یہ متحرک ٹیم سٹی کو برامپٹن پر ٹیکنالوجی  ۔بنائی ہےارٹ سٹیز یونٹ سم

کے اثر کی کمان سنبھالنے کے قابل بنا رہی ہے۔ شہروں کی تخلیق کے روایتی عمل کو للکار کر، اسمارٹ سٹی حکمت عملی کمیونٹی اور 
 مشترکہ ذمہ داری اور مواقع پیدا کرتی ہے۔نجی و سرکاری شعبوں کے درمیان اشتراک کے لیے 

 اقتباسات

میں مدد  تیار کرنے"اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجی برامپٹن جیسے بڑے شہری ماحول والے شہروں کو اپنے شہریوں کے لیے مسائل کے حل 
کو مٔوثر طور کاروائی  یلے کو کسی طوفان کے دوران سٹی کسسٹم کا استعمال عم AVLدیتی ہے۔ سردیوں کے حالیہ واقعات کے دوران 

یہ ہمیں اس بات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سے عالقوں کو سروس کی ضرورت ہے،  –پر منتظم کرنے کے قابل بناتا ہے 
 یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس سےسروس کی قسم اور ترجیح کیا ہے اور سروس فراہم کرنے کے لیے کون سی گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ 

 بڑھانے کے قابل ہیں۔" آگے ٹن کو بحفاظت طریقے سےہم برامپ

 میئر پیٹرک برأون -

"خدمات کی فراہمی میں برامپٹن کا طریقہ کار کمیونٹی کے ساتھ تعامل اور مسلسل بہتری کے ایک عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایوارڈز  
شنز پر ہماری توجہ ولُوکرنے کے لیے اسمارٹ سٹی س نتظمہمارے شہریوں کی متنوع ضروریات کو شکل دینے، معاونت فراہم کرنے اور م

  کو ظاہر کرتے ہیں۔"

 /کارپوریٹ سروسز کمشنرCAOجوزف پٹاری، قائم مقام  -
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https://spring.smartcitiesconnect.org/Smart50Awards/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf


 

 

 
تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام , اورفیس بک ,ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca| 3426 -874-905 
 

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

