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 ایوارڈ آف ایکسیلنس موصول ہواسٹی کو برامپٹن جیو ہب کی بناء پر ایسری کینیڈا کی جانب سے 
 

کے نے مستقبل کے لیے تیار شہر بننے کا اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ اس ہفتے ایسری کینیڈا یوزر کانفرنس  سٹی آف برامپٹن –برامپٹن، آن 

ٹیکنالوجی کے استعمال پر جیوگرافک انفارمیشن  GIS، سٹی کو اوپن گورنمنٹ کے ابتدائی قدم میں معاونت فراہم کرنے کے لیے دوران

 ۔ ہے ایوارڈ فار انوویشن موصول ہوا ( کے شعبے میں ایسری کینیڈا کاGISسسٹمز )

 
برامپٹن جیو ہب ایک کھال ڈیٹا پلیٹ فارم اور اشتراکی ٹیکنالوجی ہے، جو لوگوں کے لیے عوامی معلومات، جیسا کہ جائیدادوں کے نقشے، 

کے تحت ایسے ٹولز موجود  کے لیے نقشے اور زوننگ کے ضمنی قوانین، تک رسائی آسان بناتی ہے۔ اس میں اس ابتدائی قدم موٹر سائیکلوں

ہیں جو شفافیت  کو بڑھانے اور جدت کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جیو ہب کو ڈیٹا سیٹس مالنے اور نقشوں اور چارٹس استعمال 

 ڈیٹا ڈأون لوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی معاملہ کی سمجھ بوجھ کے لیےکر کے تجزیہ کرنے یا 
 

سلوشنز فراہم کرتی ہے، جو کاروباری  GISکینیڈا ایک کینیڈین ملکیتی کمپنی ہے، جو ایسے بین االقوامی معیار کے کاروباری  ایسری

کے لیے ضروری فیصلے  اپنے مقصد، آگاہ شدہ اور طاقت کو استعمال میں ال کر بروقت ، حکومتوں اور تعلیمی اداروں کو جغرافیہ کیاداروں

زبردست ترقیوں پر توجہ  سلوشنز کو استعمال کرتے ہوئے نئی GISکرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسری کینیڈا یوزر کانفرنس، ایسری کے 

 مرکوز کرتی ہے۔ 

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

 
 اقتباسات 

 
 "ہمارا جیو ہب انہوں نے مزید کہا کہمیئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "برامپٹن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں امتیازی مقام رکھتا ہے" 

پلیٹ فارم صاف گوئی اور شفافیت کے لیے ہمارے عزم اور ساتھ ہی ساتھ جدت اور بہترین کارکردگی پر ہماری توجہ کو ظاہر کرتا ہے، جو 

 ہمیں مستقبل کے لیے ایک تیار شہر کے طور پر آگے بڑھا رہی ہے۔"
 میئر لنڈا جیفری -

 
ایک شاندار سطح پر النے کے لیے پر عزم ہیں۔ جیو ہب کی مدد سے ہم نہ  "مستقبل کے لیے تیار شہر بنانے کے لیے، ہم حکومتی خدمات کو

اور اپنے شہریوں کے ساتھ تعامل  ہے صرف شفاف خدمات فراہم کر رہے ہیں بلکہ اس کی مدد سے ہمارا مقصد جدت کو بھی پروان چڑھانا

عے ہمارے شہری اپنی کمیونٹی اور گرد و نواح کے بارے بہتری النا ہے۔ جیو ہب پر موجود داستانوں اور نقشوں کے فیچر کے ذریبھی میں 

 میں بہتر سمجھ بوجھ حاصل کر سکتے ہیں۔"
 جوزف پٹاری، کمشنر آف کارپوریٹ سروسز -
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، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری ۔برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

ابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامی

کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

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

 
 

  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca   

http://geohub.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

