
 

 

 

  2019مارچ  1

 بین االقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کر رہا ہے یبرامپٹن سمارٹ سٹیز ٹیکنالوجیز ک

رہی ہے، جب سٹی کینیڈا میں ٹیکنالوجی اور جدت کا مرکز بننے  منعقد کی جا یہ تقریب ایک ایسے وقت پر
 کے لیے اپنی رفتار کو تیز کر رہا ہے۔

 

کو برامپٹن میں سمارٹ سٹیز ٹیکنالوجیز سمٹ کے موقع پر بین  2019فروری  26منگل کے روز،  – (2019مارچ  1برامپٹن، آن )
 االقوامی ماہرین کا کہنا تھا کہ جبکہ پوری دنیا میں شہروں کو سماجی، معاشی اور ماحولیاتی محاذوں پر مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،

ے جدت پسند ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں اور حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل استحکام شہری ترقی کو یقینی بنانے کے لی
 کاروباروں، یونیورسٹیوں اور کمیونٹیوں کے ساتھ باہمی تعاون کریں۔

 میں ( مشترکہ طور پر کر رہے ہیں، ITACسوسیئیشن آف کینیڈا )یسٹی آف برامپٹن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ا میزبانی اس تقریب، جس کی
اس تقریب ۔ ا جا رہا ہےنیورسٹیوں سے ماہرین کو اکٹھا کیکمپنیوں اور یو نالوجیپورے کینیڈا اور یہاں تک کہ یورپ کی میونسپلٹیوں، ٹیک

بحث و مباحثے انسانی حرکت پذیری، ڈیٹا کی پرائیویسی اور سیکورٹی، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نیٹ ورکس، سٹی کی خدمات میں ہونے والے 
 انے اور شہری جدت پر مرکوز تھے۔کو جدید بن

کہ پوری دنیا میں شہروں کی آبادیاں کیسے تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ  ئی گئیقد کروایہ سمٹ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے منع
س اضافے سے فیصد آبادی شہروں  میں آباد ہو گی۔ ا 68تک دنیا کی  2050فیصد کے مقابلے  55کی حالیہ رپورٹ کے مطابق حالیہ 

پرانے ہوتے ہوئے شہری انفراسٹرکچر پر شدید دبأو پڑ سکتا ہے اور شہروں میں خوراک، پانی، توانائی، نگہداشت صحت، نقل و حمل اور 
 مثال اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیکورٹی کی طلب میں بے

ے "منتہائے مقصود" ہے۔ سمارٹ سٹی کے نے اس نظریے کے خالف بھی تنبیہ کی کہ ٹیکنالوجی ہر شہری مسئلے کے لی نمائندہ ارکان
 ٹیکنالوجی سے بڑھ کر ہوں، مثالا  محض یں، جوائکر متعارفکے تخلیقی حل  اقساممنصوبہ کاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کئی مختلف 

 کمیونٹی کی مشمول شرکت اور تعلیمی اور کاروباری شعبوں کے ساتھ اشتراک۔ 

رہی ہے، جب برامپٹن کئی ایسے پراجیکٹس کے آگے بڑھا رہا ہے، جو جدت، ٹیکنالوجی اور  امنعقد کی جیہ تقریب ایک ایسے وقت پر 
  کی تخلیق کو فروغ دیتے ہیں۔ مالزمتوں

ان پراجیکٹس میں ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ شراکت میں سائبر سیکیور کیٹالسٹ، اس بڑھتے ہوئے شعبے میں تربیت اور سرٹیفیکیشن، 
 کا آغاز کرنا شامل ہے۔ ایک قومی مرکز ےروغ دینے کے لیے سائبر سیکورٹی کوباری جدت کو فتحقیق و ترقی اور کار

برامپٹن میں ایک انکیوبیٹر والی جگہ شروع کرنے کے لیے بھی ریئرسن کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے، جسے ابھرتے ہوئے  ٹأون سٹی ڈأون
 اسٹارٹ اپس اور قائم شدہ کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

 اقتباسات

کے ساتھ مل کر اس  ITACموزوں تھا کہ یہ یہ کے لیے  –ین شہر وجوان ترنور کینیڈا کے دوسرے تیز ترین بڑھوتری والے ا –"برامپٹن 
ہو رہی ہے جب برامپٹن میں زبردست پیش رفت ہو رہی ہے، جو کینیڈا منعقد سِمٹ کی مشترکہ میزبانی کرے۔ یہ تقریب ایک ایسے وقت پر 

ہے۔ ہمارے  تقویت بخشتیے کو مزید ن کے دعوکے سب سے تیزی سے ابھرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور جدت کے مرکز کے طور پر برامپٹ
  کی تخلیق۔" مالزمتوں یعنی ،عنصر موجود ہےدنیا کی سمارٹ ترین شہری جگہوں میں سے ایک بننے کے لیے ضروری  ،شہر کے پاس



 

 

 میئر پیٹرک برأون -

اضح پر برامپٹن کے بڑھتے ہوئے اثر کی و نامےکینیڈا کے ٹیکنالوجی اور جدت کے منظر کرنا اس سِمٹ کی مشترکہ میزبانی میں"برامپٹن 
وئرز اور تیزی سے بڑھنے والی ، انٹرپرینیینکے مرکز میں ہے، جو ٹیلنٹ، معلم واٹر لوو انوویشن کوریڈور نشاندہی ہے۔ برامپٹن ٹورانٹو

 وں ٹی کی بین االقوامی فرماور چو – ہب کے سب سے کم کاورباری اخراجات نالوجیمیں کسی بھی ٹیک G7منسلک کرتا ہے۔ باہم کو  وںفرم
ایک شہری ماحول کے معیار کو بہتر بنا  نتیجتاارات کو استعمال کرنے اور کی وجہ سے برامپٹن اسمارٹ سٹی کے تصو   –قربت  اپنیسے 

 کر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اچھے مقام پر موجود ہے۔"

 جوزف پٹاری، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 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
اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے

 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

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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