
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡਟੇਾ ਦਾ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ  

ISO ਡਟੇਾ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ 
ਰਿਟੀ, ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਿਰਬ੍ਤੋਮ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ (ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ.) (World Council on City Data) 

(WCCD) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ, ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਚਤਮ ਿਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। 
 

ਰਮਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ, ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ, ਖੇਤਰ ਦ ੇਐਮ.ਪੀ. (MP) 

ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਜੁੜਨ ਤ,ੇ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. (WCCD) ਨੇ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਉਹਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਗਲੋਬ੍ਲ 

ਨ ੈੱਟਵਰਕ (Global Network) ਰਵਿੱਚ ਰਿਟੀ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ 

ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਿਮਰਰਥਤ ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ (ਡੀ.ਿੀ.ਿੀ.ਪੀ.) (Data for Canadian Cities 

Project) (DCCP) ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਦ ੇISO 37120 ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 104 ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ 90 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।  
 

ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ (WCCD Global Network) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟੀ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵਿੱਚ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਲੋਕਲ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਮਾਰਟ, ਿਰਥਰ, ਲਚਕੀਲਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਿਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ। 
 

ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ (ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.dataforcities.org ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਡਟੇਾ ਫਾਰ ਕਨੇੈਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜਕੈਟ ਬ੍ਾਰ ੇ

  

ਰਿਟੀ ਦ ੇਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ, ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਣਤ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਡੇਟੇ ਨਾਲ ਲੈਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ (the Data for Canadian Cities Project) ਇਿੱਕ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ, ਰਤੰਨ-ਿਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਮਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ (Federal Ministry of Infrastructure and Communities) ਵਿੱਲੋਂ ਿਮਰਰਥਤ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ 

ਉਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਬ੍ਲਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਤੀਹ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 

ਦ ੇਇਿੱਕ ਿੌ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਠੋਿ, ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਮਾਨੇ ਨੰੂ ਵੀ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਰਥਰਤਾ 
ਿਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਿ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ-ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਨਵੇਸ਼ ਫੈਿਰਲਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੂਰਚਤ ਕਰਨ ਤਿੱਕ, ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ (Data for Canadian Cities Project), ਪੂਰੇ 

ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱਚ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਿਮਾਰਟ, ਵਿੱ ਧ ਿਰਥਰ, ਲਚਕੀਲੇ, 

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637491096607436289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGNPMNiOkri7JYb0MGRtJwPvFJ8xSZ9EyYenUiD3FRA%3D&reserved=0
http://www.dataforcities.org/
http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html
http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html


 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਰਜਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। 
ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਗਲੋਬ੍ਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਿਾਡੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਨੁਭਵ ਿਾਂਝ ੇਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਦੀ, ਬ੍ਲਰਕ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਿਤੇ, ਇਿੱਕ ੋਰਜਹੇ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੰੂ ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਉਿਦੇ ਉੱਚ ਿਟੈਂਡਰਡ ਦ ੇਡੇਟੇ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਿਮਾਰਟ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ, ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਸ਼ਰਹਰ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੇ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਿਾਨੰੂ ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਲੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਿਰਥਰਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ 

ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿ ਮੌਕ ੇਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।” 
- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ  9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਡੇਟਾ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ, ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਿੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਕੰਮਾਂ ਰਵਿੱਚ 

ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਿਾਡੇ ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਨਮਾਰਨਤ ਗਲੋਬ੍ਲ 

ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਪਰਾਇਰਟੀ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਵਿੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਿਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ, ਆਧੁਰਨਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡੇਟੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬ੍ਲ ਡੇਟਾ ਿਟੈਂਡਰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਫਾਰ 

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਡੇਟੇ ਲਈ ISO ਿਟੈਂਡਰਡ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਰਲਟੀ ਡੇਟੇ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਰਤ ਫੈਿਰਲਆਂ ਰਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 
ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਪਲਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।" 

- ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna), ਰਮਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ  

 

"ਵਰਡ ਕਾਉਂਰਿਲ ਔਨ ਰਿਟੀ ਡੇਟਾ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ ਮੈਨੰੂ, ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਦਾ ISO 37120 ਪਲੈਟੀਨਮ-ਲੈਵਲ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਟਾਫ਼ ਦ ੇਿਮਰਪਣ ਦੀ ਰਮਿਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਰਤ 

ਫੈਿਰਲਆਂ ਲਈ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਰਬੰ੍ਬ੍ ਹੈ। ਿੰਸ਼ੋਰਧਤ ਿੇਵਾ ਰਡਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਿ, ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਦ ੇਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਿ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦਾ ISO-ਪਰਮਾਰਣਤ ਡੇਟਾ, ਰਵਕਾਿ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕ ੇਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਰਨਿਟਰੀ 
ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ ਰਮਰਨਿਟਰ ਮਕੈਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਬ੍ਾਕੀ ਬ੍ਚ ੇਿਮੇਂ ਰਵਿੱਚ 

ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਿਟੀਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤ ੇਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।" 



 

 

- ਡਾ. ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਮੈਕਾਰਨੇ (Patricia McCarney), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ., ਡਬ੍ਲਯੂ.ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ.  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਗੁਰਰਵੰਦਰ ਰਿੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

 

 

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

