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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ “ਓਪਨ ਡਟੇਾ” ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕੀਤੀ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਂਟਾਹਰਓ: ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੁਲਾਵਾ – ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਜੇਦਾਰ ਖਬ੍ਰ ਿ।ੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਓਪਨ ਡੇਟਾ (Open Data) ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿ,ੈ ਜੋ ਆਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜਹਨਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟ ਹਵੱਚ ਡੇਟਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਜੋ ਹਵਅਕਤੀ ਅਹਜਿੇ ਐਪਸ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਿਨ, ਜੋ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਿਲੱ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ, ਹਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ 

ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਾਂ ਹਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰੁਚੀ ਦੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ, ਿੁਣ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਪਿੁੰਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਸੈਟਾਾਂ ਤੱਕ ਿੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬ੍ਿੁਤ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਨ।  

 

 

 ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਡੇਟਾਸੈਟ ਿਨ:  

o ਯੋਜਨਾਬ੍ੰਦੀ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ: ਰਹਜਸਟਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਥਾਾਂ (ਸਾਈਟ) ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਪਾਰਕ ਆਹਦ) 

o ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ (ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਵਾਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿੂਲਤਾਾਂ) 

 ਭਹਵੱਖੀ ਡੇਟਾਸੈਟ, ਜੋ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੁੰਦੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ: 

o ਚੋਣਾਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ 

o ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸੰਬ੍ੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ  

o ਟੂਹਰਜਮ ਸੰਬ੍ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

o ਸਥਲ-ਆਹਿਹਤਕ ਅਤੇ ਬ੍ੇਸ ਨਕਸ਼ਾ ਪਰਤਾਾਂ – ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਹਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾੱਲੇਜਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਕਸਰ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬ੍ੇਨਤੀਆਾਂ 

ਮੇਅਰ ਹਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ “ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸੱਧੇ ਸਾਡੇ ਹਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਿੱਥਾਾਂ ਹਵੱਚ ਹਦੰਦੀ ਿ।ੈ 

ਇਿ ਸਾਡੀਆਾਂ ਹਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਹਬ੍ਿਤਰ ਪਿੁੰਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰੁਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸਮਹੱਸਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਲੱ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਹਮਕ ਐਪਸ ਰਾਿੀਂ ਮੁੱਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਏਗੀ।”  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਾਂਚ ਅਹਧਕਾਰੀ, ਰੋਕੋ ਰਾਓ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ  “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰਪਾਹਲਕਾ ਿੈ, ਜੋ ਕਲਾਊਡ (Cloud) 

’ਤੇ “ਓਪਨ ਡੇਟਾ” ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਲਾਊਡ ਤੇਜ ਹਵਕਾਸ, ਲਾਗਤ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਵਘਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਉੱਭਰਦਾ ਹਵਕਲਪ ਿੈ। “ਓਪਨ ਡੇਟਾ” ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਿੈ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਡੇਟਾ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ 

ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਾਂ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨ ਹਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਿੈ।” 



 

 

 

ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ OpenGov ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਿੈ। ਇਿ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵਧੱ 

ਪਿੁੰਤਯੋਗਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਬ੍ਲਹਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਿੀ ਹਵੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਹਵੱਚ ਓਪਨ ਡਾਇਲੌਗ 

(Open Dialogue) ਦੀ ਭੂਹਮਕਾ 'ਤੇ ਹਧਆਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ ੋਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਆਸਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਿੱਲ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰੇਗਾ। 

 

ਮੁਖੱ ਹਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਾਂ: 

 ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਪਿੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕੱ ਆਸਾਨ ਪਿੁੰਚ 

 ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ-ਐਹਡਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਿੱਲ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ-

ਪੜਹਨਯੋਗ ਫੌਰਮੈਟਾਾਂ ਹਵੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ  

 ਸਾਰੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਡੇਟੇ ਦੀ ਹਰਲੀਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿਤੱ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦ ੇOpenGov ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਹਲਕ ਕਰੋ। 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਂਵਾਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵਹਵਧ ਲੋਕਾਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਹਸੱਧ ਿੈ, ਜੋ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਹਪਛੋਕੜਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ 

ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ 89 ਹਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬ੍ਲੋਦੇ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਾਂ ਦੀ ਬ੍ਿੇੱਦ ਆਧੁਹਨਕ ਹਦਲਪਰਚਾਵਾ ਸਿਲੂਤਾਾਂ 

ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋ ਰਿੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਸਹਵਕ ਿਸਪਤਾਲ (Brampton 

Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਹਵੱਚ ਖੁੱਹਲਹਆ ਸੀ, ਹਵਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ 

ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਿਸਪਤਾਲਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ 

ਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸਪੰਰਕ 

(ਮੈਗਨ ਬ੍ਾਲ 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਔਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ) 

(Megan Ball 

Media Coordinator 

City of Brampton) 

905.874.3654 |  megan.ball@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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