
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

மாநகர தரவுகளுக்கான சர்ெததச கவுன்சில் ெழங்கும் பிளாட்டினம் நிலை ISO 

தரவுகள் சான்றளிப்பிலன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபறுகிறது  

 

வசயல்திறன் தமைாண்லமக்கு தங்கலள அர்ப்பணித்துக்வகாண்ட உைகத்தரம் 

ொய்ந்த நகரங்களின் உைகளாெிய வநட்வொர்க்கில் தசர்ந்து வகாள்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 17, 2021) – இன்லறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பிளாட்டினம் நிலை ISO 

37120 சான்றளிப்பிலன வபற்றதாக, மாநகர தரவுகளுக்கான சர்ெததச கவுன்சில் (WCCD), அறிெித்தது; 

முடிவுகலள திறம்பட தமற்வகாள்ெதற்காக உபதயாகிக்கப்படும் தரவுகலள தசகாிப்பதில், பகிர்ெதில் 

மற்றும் உபதயாகிப்பதில் உயாிய தரம் வகாண்டிருப்பதற்காக இது ெழங்கப்படுகிறது. 

 

உைவகங்கிலுமாக, WCCD ISO 37120 பிளாட்டினம் நிலை சான்றளிப்பிலன வபற்ற 35 நாடுகளில் உள்ள 

100 மாநகரங்களுக்கும் தமைாக இருக்கும் ஒரு வநட்வொர்க்கிற்கு WCCD நமது நகலர ெரதெற்கிறது; 

இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்கட்டுமானம் மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான துலறயின் அலமச்சர் தமதகு தகத்தாீன் 

வமக்வகன்னா அெர்கள் சார்பாக வதாகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இலணந்து வகாண்டனர்.  

104 குறிப்பு காட்டிகளில் 90க்கும் தமைான குறிப்புகாட்டிகள் WCCD யின் ISO 37120 

தரநிலைகளுக்குள்ளாக இருக்கின்றன என நகர நிர்ொகம் வதாிெித்தது. இது, கனடா நாட்டின் 

அரசாங்கம் ஆதரெளிக்கின்ற கனடா நாட்டு நகரங்களின் திட்டங்களுக்கான தரவுகளின் [Data for 

Canadian Cities Project (DCCP)] ஒரு அங்கமாகும். 

 

WCCD குதளாபல் வநட்வொர்க்கின் உறுப்பினராக இருக்கும் இந்த நகரமானது, தசலெகலள 

தமம்படுத்துெதற்கும், குடியிருப்பாளர்களின் ொழ்க்லகத் தரத்லத தமம்படுத்துெதற்கும் உைவகங்கிலும் 

தரவுகளால் உந்தப்படும் பிற நகரங்களுக்கு நிகராக உள்ளூர் அனுபெங்கலளயும் அளவுதகால்கலளயும்  

பகிர்ந்து வகாள்ளும்.  தனது WCCD குதளாபல் வநட்வொர்க் கூட்டாளர்களுடன் தசர்ந்து, ஒரு 

புத்திசாலித்தனமான, நிலைத்து நிற்கெல்ை, வநகிழ்திறன் வகாண்ட, ெளமான மற்றும் அலனெலரயும் 

உள்ளடக்கிய சமூகத்லத வதாடர்ந்து கட்டலமப்பதற்காக, சமூக, வபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

குறிகாட்டிகலள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அளெிடும். 

 

மாநகர தரவுகளுக்கான சர்ெததச கவுன்சில் (WCCD), மற்றும் சான்றளிப்பு பற்றி தமலும் அறிந்துவகாள்ள 

ெருலக தரவும்: www.dataforcities.org.  

 

 

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/


 

 

 

கனடா நாட்டு நகரங்களுக்கான தரவுகள் பற்றி 

  

உயர் திறன், ஒப்பிடக்கூடிய மற்றும் சுயாதீனமாக சாிபார்க்கப்பட்ட நகராட்சி தரவுகலள, கனடா 

நாவடங்கிலுமாக உள்ள நகராட்சித் தலைெர்களுக்கு வகாண்டு தசர்க்கின்ற இந்த  கனடா நாட்டு 

நகரங்களின் திட்டங்களுக்கான தரவுகள் [Data for Canadian Cities Project (DCCP)] , மாற்றம் 

உண்டாக்கக்கூடிய, மூன்று ஆண்டுக்காை, கனடா நாடு முழுெதிலுமாக அமைாகெிருக்கும் திட்டம் 

இதுொகும்; தற்தபாது நாடு முழுெதும் தரவுகளால் உந்தப்படுகின்ற பதிலனந்து நகராட்சிகளில் நடந்து 

ெருகிறது.  மத்திய உள்கட்டலமப்பு மற்றும் சமூகங்களுக்கான அலமச்சகத்தால் ஆதாிக்கப்படுகின்ற 

இந்த திட்டமானது, நகராட்சித் தலைெர்களுக்கு முக்கியமான முடிவுகலள எடுக்கத் ததலெயான 

தரவுகலள ெழங்குகிறது; அதத சமயத்தில் உள்ளக அடிப்பலட தரம் குறித்தலையும் பைப்படுத்துகிறது; 

தமலும் கனடா முழுெதும் முப்பது நகரங்களுடனும் உைகளெில் நூறு நகரங்களுடனும் அங்கு இருக்கின்ற  

ெலுொன, உயர்நிலைக் குறிகாட்டிகளுடன் ஒப்பீடு வசய்து வசயல்படுத்துகிறது.  நிலைத்து இருக்கெல்ை 

ெளர்ச்சிலய ெலுப்படுத்துெது முதல், வபாருளாதார ெளர்ச்சிலய தமம்படுத்துெது , மற்றும் காைநிலை 

மாற்றங்களுக்கான தநாக்கங்கலள அலடெது ெலர, மற்றும் முக்கியமான முதலீட்டு முடிவுகலள 

அறிெிப்பது ெலர, புத்திசாலித்தனமான,  நிலைத்து நிற்கெல்ை, வநகிழ்திறன் வகாண்ட, ெளமான, 

மற்றும் அலனெலரயும் உள்ளடக்கிய சமூகங்கலள உருொக்கத் ததலெயான தரவுகலள, நாடு முழுெதும் 

உள்ள நகராட்சியில்  முடிவெடுப்பெர்களுக்கு கனடா நாட்டு நகரங்களின் திட்டப்பணிகளுக்கான 

தரவுகள் ெழங்குகின்றன . 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு நிர்ொகம் வசய்யப்பட்டு ெரும் நகரமாகும், இதில் நாங்கள் பாதுகாப்பான, 

நிலைத்துநிற்கெல்ை மற்றும் அலனெலரயும் உள்ளடக்கிய வெற்றிகரமான ஒரு சமுதாயத்லத 

உருொக்குகிதறாம். ISO 37120 பிளாட்டினம்-நிலை சான்றிதழ் வபற்ற 100 க்கும் தமற்பட்ட உைகளாெிய 

கூட்டாளர்களின் வநட்வொர்க்குடன் பணிபுாிகின்ற நாங்கள், எங்கள் உள்ளூர் அனுபெங்கலளப் 

பகிர்ந்துவகாள்தொம், மற்றும் அதததபால் தரவுகளால் உந்தப்படும் நகரங்களிலிருந்து 

ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு மட்டுமல்ைாமல், கனடா முழுெதும் உள்ள மக்களுக்கும் ொழ்க்லகத் தரத்லத 

தமம்படுத்துதொம். எங்கள் உயர் தரமான தரவுகளுக்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாரம் வபற்றுள்ளது 

என்பதில் நான் அளெற்ற வபருமிதம் வகாள்கிதறன்; தமலும் புத்திசாலித்தனமான, நிலைத்துநிற்கெல்ை 

மற்றும் வெற்றிகரமான சமூகங்கலள உருொக்க இதர WCCD பிளாட்டினம்-நிலை நகரங்களுடன் 

இலணந்து பணியாற்றுெலத நான் எதிர்பார்க்கிதறன். 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு பயனுள்ள முடிவுகலள எடுப்பதற்கு தரவுகள் அெசியமாகும்; மற்றும் 

கூட்டுறவு மற்றும் தரம்குறித்தல் ஆகியலெ பாதுகாப்பான, நிலைத்துநிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான 

ஒரு நகரத்லத உருொக்க எங்கள் கூட்டாளர்களிடமிருந்து வதாடர்ந்து கற்றுக்வகாள்ள அனுமதிக்கின்றன. 

உயரடுக்கு WCCD உைகளாெிய வநட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியாக இருந்தபடி, ப்ராம்ப்ட்டனில் 

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


 

 

எங்களுக்குத் வதாிந்தலதப் பகிர்ந்து வகாள்ெதற்கான ொய்ப்லபயும் வபறுதொம்; தமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

மற்றும் கனடா நாடு முழுெதிலும் உள்ளெர்களின் ொழ்க்லகலய தமம்படுத்த எங்கள் 

கூட்டாளர்களிடமிருந்து கற்றுக்வகாள்ளைாம். நகரங்கள் பற்றிய தரவுகளுக்கான சர்ெததச கவுன்சிைால் 

அங்கீகாிக்கப்படுெதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிதறாம்; தமலும் எங்கள் நிலைத்திருக்க ெல்ை 

தன்லமலய தமம்படுத்துெதற்கும் நமது வபாிய சமூகத்தில் வபாருளாதார ெளர்ச்சிலய 

தமம்படுத்துெதற்கும் இந்த ொய்ப்பிலனப் பயன்படுதொம். ” 

- ஹர்கிரத் சிங், தலைலமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென தசலெகள்; நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 

10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் ொழ்க்லகலய தமம்படுத்துெதற்காக, தரவுகளால் 

உந்தப்பட்டு முடிவு வமற்வகாள்ளுதல்,  நகராட்சி வசாத்துக்கலள திறம்பட நிர்ெகித்தல் மற்றும்  

ஒத்துலழப்பு மற்றும் ஆதைாசலன ெழங்குதல்,  கூட்டாண்லமகலள தமம்படுத்துதல் ஆகியெற்றின் மூைம் 

எங்கள் அன்றாட நடெடிக்லககலள தமம்படுத்த நாங்கள் வதாடர்ந்து முயற்சித்து ெருகிதறாம். நாங்கள் 

வபற்ற ISO 37120 பிளாட்டினம்-நிலை சான்றிதழ் மூைம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உைகளாெிய முன்னணி 

நகரமாக பிராம்ப்டன் வதாடர்கிறது; இதுதெ எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு நன்கு 

நிர்ெகிக்கப்படதெண்டிய நகரமாக ஆக்கதெண்டும் எனும் கவுன்சிலின் முன்னுாிலமலய 

முன்வனடுக்கிறது. ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“வபாிய மற்றும் சிறிய ஆகிய அலனத்து சமூகங்களுக்கும் நவீன வபாது உள்கட்டலமப்லபத் 

திட்டமிடவும், கட்டலமக்கவும், நல்ை தரவுகள் ததலெ. தரவுகளுக்கான உைகத் தரங்கலள அலடெது மிக 

முக்கியமானது. கனடா நாட்டின் நகரங்களுக்கான ஆரம்ப கட்ட  திட்டப்பணிகளுக்கான தரவுகளின் 

மூைமாக, ’நகர தரவுகளுக்கான உைக கவுன்சிலுடன்’  இலணந்து, கனடா நாடு முழுெதிலுமாக பை 

சமூகங்களில் உள்ள நகராட்சி தலைெர்களுக்கு அலதச் வசய்ய நாங்கள் உதவுகிதறாம். நகராட்சி 

தரவுகளுக்கான ISO தர நிலைலய ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபற்றுள்ளதில் நான் மகிழ்ச்சியலடகிதறன். இது 

தரமான தரவுகலளக் வகாண்டு, நகாின் திட்டப்பணிகளில் திட்டமிட உதவும் மற்றும் ஆதாரங்கலள 

அடிப்பலடயாகக் வகாண்ட முடிவெடுப்பதில் ெழிகாட்டும். கனடாெின் உள்கட்டலமப்பு திட்டமானது, 

ஆயிரக்கணக்கான திட்டப்பணிகளுக்கு முதலீடு வசய்கிறது, நாடு முழுெதும் தெலைொய்ப்புகலள 

உருொக்குகிறது, மற்றும் ெலுொன சமூகங்கலள உருொக்குகிறது. " 

- தமதகு வகத்தாீன் வமக்வகன்னா, அலமச்சர்,  உள்கட்டலமப்பு மற்றும் சமுதாயங்கள் துலற  

 

"நகர தரவுகளுக்கான சர்ெததச கவுன்சில் சார்பாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் WCCD இன் ISO  37120 

பிளாட்டினம் சான்றளிப்பு வபற்றலமக்காக, இந்த  நகரத்லத ொழ்த்துெது எனது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. 

இந்த சாதலனயானது, உங்கள் நகாின் சிறந்த ஊழியர்களின் அர்ப்பணிப்புக்கு ஒரு சான்றாகும்; தமலும் 

ஆதாரங்கலள அடிப்பலடயாகக் வகாண்ட முடிவெடுப்பதில் கவுன்சிலின் உறுதிப்பாட்டிலன இது 

பிரதிபலிக்கிறது. தமம்பட்ட தசலெ ெழங்கல், வபாருளாதார தமம்பாடு, திட்டமிடல் மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு முதலீடு ஆகியெற்றுக்கான பிரதயாகப்படுத்தல்களுடன், நகரத்தின் ISO-

சான்றளிக்கப்பட்ட தரவுகள்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  பைங்கலளயும் ெளர்ச்சிக்கான ொய்ப்புகலளயும் 

எடுத்துக் காட்டுகிறது. உள்கட்டலமப்பு மற்றும் சமூகங்கள் அலமச்சகம் மற்றும் தமதகு அலமச்சர் 



 

 

வமக்வகன்னாவுடனான எங்கள் கூட்டாண்லம மூைம், இந்த ஆண்டில் கனடா நாட்டில் உள்ள 

நகரங்களின் தரவுகளுக்கான திட்டப்பணிகளிலும்  மற்றும் ெரெிருக்கும் ஆண்டுகளிலும்  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்துடன் இலணந்து பணியாற்ற நாங்கள் எதிர்பார்க்கிதறாம். " 

- டாக்டர் தபட்ாிசியா வமக்கார்னீ, தலைெர் மற்றும் தலைலம வசயல்பாட்டு அதிகாாி, WCCD  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதாடர்பு 

குர்வீந்தர் சிங் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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