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ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਡਟੇਾ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੜੋਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫਕੋਸ ਨ ੰ  ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਨਤਾ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਮਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸਿਝਦੀ ਹੈ ਮਕ ਓਪਨ ਡੇਟੇ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਮਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦਾ ਿ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਇਸਨ ੰ  ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ।  

8 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ , ਕੈਨੇਮਡਅਨ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਸਮਿਟ (Canadian Open Data Summit) ਮਵੱਚ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਮਸਮਬਮਲਟੀ ਅਵਾਰਡ (Open Data 

Accessibility Award) ਦ ੇ2018 ਦ ੇਜੇਤ  ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗ  ਵਜੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮਜਓਹਬ (Geohub) ਨ ੰ  ਿਾਨਤਾ ਮਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਨ ੰ  ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਟੀ ਡੇਟੇ ਨ ੰ  ਨਵੀਨਤਾ ਦ ੇਇੱਕ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਸੰਚਾਲਕ 

ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਦੇਖਦੀ ਹੈ – ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਰ ਝਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਝਣਾ ਸਿਾਰਟ ਮਸਟੀ (Smart City) ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਦਾ ਪਰਿਾਣ ਮਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕ ਆਮਲਟੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਚੀਫ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੈਥਰੀਨ ਕ ਲਸਨ (Katharine Kulson) ਨੇ ਮਕਹਾ, “ਦ ਨੀਆਭਰ ਮਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ 
ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹ ੰ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਹਾ, “ਮਨਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮਨਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 

ਡੇਟੇ ਨ ੰ  ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ 2040 ਵਿਜ਼ਨ (2040 Vision) ਦ ੇਮਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਰਮਥਕ ਅਤੇ ਸਿਾਮਜਕ ਸਮਹਯੋਗ, ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੀ ਸ ਰੱਮਖਆ ਲਈ ਬੇਜੋੜ ਸਮਹਯੋਗ ਦ ੇਰਸਤੇ ਮਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਾਰਟ ਮਸਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਿਤਲਬ ਹੈ: ਜੀਵਨ ਕ ਆਮਲਟੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।” 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ2040 ਵਿਜ਼ਨ (2040 Vision) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜ ਤਰੀਮਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ – ਮਜਹਨਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਤਕਨੀਕ” ਹੈ। ਸਿਾਰਟ ਮਸਟੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਮਜਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਟੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜੰਿੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਮਵੱਚ ਸਿਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਸਮਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਮਕ ਤਕਨੀਕ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਮਕਵੇਂ ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਮਰਕ ਸ਼ਮਹਰੀ ਮਨਰਿਾਣ ਨ ੰ  ਚ ਣੌਤੀ ਦ ੇਕੇ, 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਾਰਟ ਮਸਟੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਮਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਮਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮਜੰਿੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣ ੋ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਜਓਹਬ ਇੱਕ ਿਲਟੀਪਲ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ  ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਮਜਓਹਬ ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ 

ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੋਂ ਮਕਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ – ਲੋਕੀਂ ਮਦਰਸ਼ਟੀਗਤ ਮਚਤਰਨ (ਮਵਜ ਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟ ਲਸ ਰਾਹੀਂ ਮਸਟੀ ਦੇ ਡੇਟੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 video about our GeoHub and how to use open data (ਸਾਡੇ ਮਜਓਹਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਮਕ ਓਪਨ 

ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ) ਦੇਖੋ। 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸੇਵਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ City Dashboard (ਮਸਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ) ਦੇਖੋ। 

https://www.youtube.com/watch?v=niorEFSjFt4


 

 

 ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ Brampton 2040 Vision (ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਵਿਜ਼ਨ) ਪੜਹੋ। 
 ਮਸਟੀ ਦ ੇmaps (ਨਕਮਸ਼ਆਂ), apps (ਐਪਾਂ), stories (ਕਹਾਨੀਆਂ) ਅਤੇ datasets (ਡੇਟਾਸੈਿੱਟਾਂ) ਦੀ ਪ ਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵੱਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਮਵਮਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਸਮਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਮਹਣ ਅਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵੱਚ ਿਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜ ਮੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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