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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਓਪਨ ਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਸ ਿੱ ਸਿਆ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅਿੱ , ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ  ੀ.ਆਈ.ਐਿ. (GIS) ਅਿੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ, ਟੀਮ ਪਰਮ ਿੱ ਖ, ਮੈਟ ਪੀਟਰੇਸ਼ਿਨ 

(Matt Pietryszyn) ਨ ੂੰ  ਓਪਨ ਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਵਾਰਡਿ (Open City Champion Awards) ਦਾ  ੇਿ  ਘੋਸਿਿ ਕੀਿਾ ਸਿਆ ਿੀ। 
ਇੂੰਟਰਨੈਿਨਲ ਓਪਨ ਿਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀਕ (International Open Government Week) ਦੇ ਸ ਿੱ ਿੇ ਵ ੋਂ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਕਟਰ ਡਾਈ ੈਿਟ (Public 

Sector Digest) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਯੋਸ ਿ ਓਪਨ ਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਵਾਰਡਿ ਵਿੱ ਧ ਿਪਿਟ, ਪਾਰਦਰਿੀ ਅਿੇ  ਵਾਬ੍ਦੇ  ਿਥਾਨਕ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਿਾ 
ਨ ੂੰ  ਮਾਨਿਾ ਸਦੂੰ ਦੇ  ਨ।  

ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਕਟਰ ਡਾਈ ੈਿਟ ਨੇ ਓਪਨ ਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੂੰ ਨ ਿਰੇਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਿਾ ਸਦਿੱ ਿੀ  ੈ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਿ  (ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਲੀਡਰ), ਸਿਟੀ 
ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਿ  (ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਲੀਡਰ) ਅਿੇ ਸਿਟੀ ਪਰਿਾਿਕੀ ਆਿ  (ਸਿਟੀ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਲੀਡਰ)। ਮੈਟ ਨੇ ਸਿਟੀ ਪਰਿਾਿਕੀ ਆਿ  ਿਰੇਣੀ ਸਵਿੱ ਚ 
ਅਵਾਰਡ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਿੀ। 

 ੀ.ਆਈ.ਐਿ. (GIS) ਅਿੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟੀਮ ਪਰਮ ਿੱ ਖ ਵ ੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋ ੀਿਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮੈਟ ਦੀ ਸ਼ਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਅਿੇ ਿਮਰਸਪਿ ਟੀਮ ਦੀ 
ਸਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨਾ  ੈ, ਸ ਿਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ ਓ ਬ੍ (GeoHub) ‘ਿੇ ਕੂੰ ਮ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਨਿਕ  ਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱ ਕ ਪ  ੂੰ ਚ ਨ ੂੰ  
ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ  ੈ, ਸ ਵੇਂ ਸਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਕਿੇ, ਬ੍ਾਈਕ ਨਕਿੇ ਅਿੇ ਼ਿੋਸਨੂੰ ਿ ਉਪ-ਸਨਯਮ। ਇਿਦੀ ਸਵਿੇਿਿਾ ਪਸ ਲਕਦਮੀ-ਿੂੰਚਾਸਲਿ ਟ ਲਿ  ਨ, 
 ੋ ਪਾਰਦਰਿਕਿਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਿੇ ਨਵੀਨਿਾ ਨ ੂੰ  ਸਵਕਸਿਿ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ  ਨ। ਸ ਓ ਬ੍ ਨ ੂੰ  ਨਕਸਿਆਂ ਅਿੇ ਚਾਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦ ਆਰਾ 
ਡੇਟਾਿੈਟਿ ਨ ੂੰ   ੋੜਨ ਅਿੇ ਉ ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਲੇਿਣ ਕਰਨ,  ਾਂ ਕੋਈ ਕ ਾਨੀ ਦਿੱ ਿਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਸਿਆ  ਾ ਿਕਦਾ  ੈ। 

 ੀ.ਆਈ.ਐਿ. (GIS) ਅਿੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਰਾ ਦ ਿਾਂ (Ambassadors) ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਿੇ ਿਥਾਨਕ  ਾਈ ਿਕ ਲ 
ਕਲਾਿਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉ ਨਾਂ ਇ   ਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ  ਾਂਦੇ  ਨ ਸਕ ਉ  ਸਕਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਕ ਡੇਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਿਕਦੇ  ਨ ਅਿੇ ਸ ਓ ਬ੍ ‘ਿੇ 
ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਟ ਲਿ ਦਾ ਸਵਿਲੇਿਣ ਕਰ ਿਕਦੇ  ਨ।  

ਇ  ਪਸ ਲੀ ਵਾਰ ਨ ੀਂ  ੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਅਿੇ ਇਿਦੇ ਿਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਸਵਿੱ ਚ ਲਿਾਿਾਰ ਯਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਿਾ ਸਦਿੱ ਿੀ ਿਈ  ੈ। ਅਕਿ ਬ੍ਰ 2017 
ਸਵਿੱ ਚ, ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਓਪਨ ਿਵਰਨਮੈਂਟ ਪਸ ਲਕਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਿਸ ਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ.ਆਈ.ਐਿ. ਟੈਕਨੋਲੋ ੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭ ਿੋਸਲਕ  ਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਣਾਲੀਆਂ (ਸ ਓਿਰਾਸਫਕ ਇਨਫਰਮੇਿਨ ਸਿਿਟਮਿ) (Geographic Information Systems) (GIS) ਦੇ ਖੇਿਰ ਸਵਿੱ ਚ ਐਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ  ਅਵਾਰਡ 
ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਿਨ (Esri Canada’s Award for Innovation) ਸਮਸਲਆ ਿੀ।   ਨ 2017 ਸਵਿੱ ਚ, ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਐਡਮੋਨਟੋਨ (Edmonton) ਸਵਿੱ ਚ 
ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਿਸਮਟ (Canadian Open Data Summit) ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਓ ਬ੍ ਲਈ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਰਾਈਸ ੂੰਿ ਿਟਾਰ (Open Data Rising 

Star) ਅਵਾਰਡ ਸਮਸਲਆ ਿੀ।   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਓ ਬ੍ (Brampton Geohub) ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, http://geohub.brampton.ca ‘ਿੇ  ਾਓ। 

 ਵਾਲੇ 

http://geohub.brampton.ca/


 

 

 

“ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਿਆਰ ਿਸ ਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ‘ਿੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, ਅਿੇ ਿਰਕਾਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਿਮਿਾ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ 
 ੈ। ਸ ਓ ਬ੍ ਦ ਆਰਾ, ਿਟਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਿੀ ਿੇਵਾ ਮ  ਿੱਈਆ ਕਰਦਾ  ੈ, ਬ੍ਲਸਕ ਸ ਵੇਂ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲਬ੍ਾਿ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਉਿ 
ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਿਾ ਨ ੂੰ  ਸਵਕਸਿਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਿਦਾ ਉਦੇਿ  ੈ। ਮੈਟ ਅਿੇ  ੀ.ਆਈ.ਐਿ. ਅਿੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਟੀਮ  ੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, ਮੈਨ ੂੰ  ਉਿਿੇ ਮਾਣ 
 ੈ, ਅਿੇ ਮੈਂ ਇ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਿਿਾਸ ਿ  ਾਂ ਸਕ ਿਟਾਫ ਦੇ ਲਿਾਿਾਰ ਯਿਨ  ਨਿਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ ਿਮਝ ਅਿੇ ਉਿ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  
 ੋਰ ਸਕਵੇਂ ਵਧਾਉਣਿੇ।”  

-        ੋਿਫ ਸਪਟਾਰੀ (Joseph Pittari), ਕਸਮਿਨਰ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਸਵਸਿ  

  

“ਸ ਵੇਂ ਸਕ ਅਿੀਂ ਲਿਾਿਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ ਓ ਬ੍ ‘ਿੇ ਉਪਲਬ੍ਧ  ੋਰ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਟ ਲਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਰ ਾਂਿੇ, ਇਿ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨ ਅਿੇ   ੜਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੇ ੋੜ ਮੌਕਾ ਸਮਲਦਾ  ੈ।  ਨਿਾ ਨਾਲ ਇ   ਾਰੀ ਿਿੱਲਬ੍ਾਿ ਅਿੇ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਿਆਰ, ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਿੌਰ 
‘ਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਫਲਿਾ ਲਈ ਬ੍  ਿ  ੀ ਮ ਿੱਿਵਪ ਰਨ  ੈ।” 

-       ਮੈਟ ਪੀਟਰੇਸ਼ਿਨ (Matt Pietryszyn), ਟੀਮ ਪਰਮ ਿੱ ਖ,  ੀ.ਆਈ.ਐਿ. ਅਿੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰ ਾ  ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਿਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਿਆਰ ਿੂੰਿਠਨ  ਾਂ। ਅਿੀਂ  ਾਣਦ ੇ ਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌ ਵਾਨ ਅਿੇ ਸਵਸਵਧਿਾ ਿਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ  ਨ। ਸਨਵੇਿ ਨ ੂੰ  ਉਿਿਾਸ ਿ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਸਵਿਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਿਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ  ੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਿ  ਾਂ। 
ਅਿੀਂ  ਿੋੀਲੇ ਿਸ ਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰ ੇ  ਾਂ  ੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਿੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸ ਣ ਅਿ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ  ਨ। ਅਸ  ਾ   ਸੜਆ  ਇੋਆ ਿਸ ਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਸਲ ਾ ਰ ੇ  ਾਂ,  ੋ ਿਭ ਨ ੂੰ  ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਿੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ  ੋਵੇ। ਿਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਿੇ Facebook 'ਿੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਿੇ  ੋਰ  ਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

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

