
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது புதுப்பிக்கப்பட்ட நகரடடஷ்டபார்டினன (CityDashboard)  

துெக்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 25, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வபாதுமக்களுக்கான தனது 

டடஷ்டபார்டினன (டடஷ்டபார்டு- ஒரு ொகனத்தின் ’ஓட்டுனர் இருக்னகக்கு’ எதிாில் இருக்கும் அளவு 

காட்டும் கருெிகள், இயக்குெதற்கான வபாத்தான்கள் வகாண்ட அனமப்புக்கு இந்தப் வபயர்)  புதுப்பித்து 

துெக்குகிறது: CityDashboard. ெிருது வென்ற திறந்தநினை தரவுத்தளமாகிய ஜிடயாஹப் (GeoHUB) இல் 

அனமக்கப்பட்ட நகரடடஷ்டபார்டு (CityDashboard) என்பது, ஒரு ஆன்னைன் கருெியாகும்; இது 

சமுதாயத்திற்கு டெண்டிய ெினளபைன்கனள அனடய, நகாின் தினசாி இயக்கங்கள் எப்படி 

பங்களிக்கின்றன என சமுதாயத்தினர் பார்த்து அறிந்துவகாள்ள உதவுகிறது.  

 

அசலில் இது 2018 இல் துெக்கப்பட்ட நகரடடஷ்டபார்டு என்பது ஆறு முக்கிய பகுதிகள் பற்றிய 

கண்ட ாட்டத்தினன ெழங்குகிறது: 

• நகாின் நிதிகள்  

• நகரம் ெழங்கும் டசனெகள் 

• ொழக்கூடியதன்னம 

• சமுதாய நை ொழ்வு 

• வபாருளாதாரம் 

• நகர்ப்புற உருெனமப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

 

இந்தப் புதுப்பிக்கப்பட்ட நகரடடஷ்டபார்டு (CityDashboard), நகரொசிகளுக்கு நகரநிர்ொகத்தின் 

டசனெகள், நிதிாீதியான நடெடிக்னககள் மற்றும் சமுதாய நிகழ்வுகளுக்கான குறிகாட்டிகள் பற்றிய சிறு 

சிறு படப்பிடிப்பு டபாை காட்சி வகாடுக்கிறது. தற்டபானதய நினை மற்றும் கட்டெனரபடம் (graph) 

ஆகியெற்றுடன் ஒவ்வொரு அளவுடகாலும் எதன் வபாருட்டானது என்பது பற்றிய கனதனயச் 

வசால்ெதுடன், அது எப்படி அளெிடப்படுகிறது மற்றும் நகரம் அனடந்துெரும் ெளர்ச்சி பற்றியும் 

டபசுகிறது. இந்த அளவெடுப்புக்கள்  தினசாி டசனெகள், ஆய்வுகள், திட்டங்கள், திட்டங்களுக்கான  

நிகழ்ச்சி நிரல்கள், நிை ெனரபடங்கள்,  ஆகியெற்றின்மீது வசல்ொக்கு வசலுத்த நகரம் என்ன வசய்து 

ெருகிறது என்பது சம்பந்தப்பட்ட லின்குகள், அதிக கருப்வபாருட்கனள ெழங்குகின்றன. 

 

திறந்த மனப்பான்னம, வெளிப்பனடயானதன்னம மற்றும் தரவுகளால் உந்தப்பட்ட முடிவு 

டமற்வகாள்ளுதல் ஆகியெற்றுக்கு கடப்பாடு வகாண்டு  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  நன்கு இயக்கப்பட்டு 

ெருகிறது. புதுனம பனடத்தல், வதாடர்ச்சியான ெளர்ச்சிக்கு வசல்ொக்கு வசலுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பானதும், நினைத்துநிற்கும் தன்னம வகாண்ட வெற்றிகரமான அனனெனரயும் உள்ளடக்கிய 

சமூகத்னதக் கட்டனமக்க, நகராட்சியின் டசனெகனள வசயல்படுத்தும் தன்னம மற்றும் சமுதாய 

குறிகாட்டிகள் ஆகியனெ உதவும். 

 

https://www.brampton.ca/dashboard


 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட நகரடடஷ்டபார்டு (CityDashboard) ஐ  இந்த ெனைப்பக்கத்தில் 

கா ைாம்: www.brampton.ca/dashboard. டடஷ்டபார்டில் அனமந்துள்ள  ”டடஷ்டபார்டு 

பின்னூட்டக்கருத்து” வபாத்தானன அழுத்தி நகரொசிகள் தங்கள் கருத்துக்கனள ெழங்க உற்சாகம் 

அளிக்கப்படுகிறார்கள். 

 

ெினரொன  கூற்றுக்கள் 

• ஜிடயாஹப் (GeoHub) என்பது அதிகம் அணுகக் கூடிய ெனகயிலும், பார்னெயிடவும், பயனருக்கு 

தரவுகனளப் பகுப்பாய்வு வசய்யும் ெனகயிலும் எளிதாக்கி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இது 

வபர்ஸனாஸ் (Personas)  மற்றும் திறந்தநினை தரவு வதாகுப்புக்கள் டபான்ற அம்சங்களுடன் 

புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வபர்ஸனாஸ் (Personas)  என்பது, குறிப்பிட்ட குழுக்களின் 

டதனெக்கு வபாருந்தும் ெனகயில்  தரவுகளின் ஒரு திரட்டல் மற்றும் காட்சிவகாடுக்கும் 

தன்னமனய ெழங்குகிறது.  

• தரவுகனளத் டதடிக் கண்டறிெதற்காக ஜிடயாஹப் (GeoHub) தன்ெசம்  300க்கும் டமற்பட்ட தரவு 

வதாகுப்புக்கனளக் வகாண்டிருக்கிறது. நகாில் இருக்கும் பயனர்கள் தரவுகனளப் பார்னெயிட்டு, 

தங்கள் அனுபெத்னத இங்கு பகிரைாம்: open@brampton.ca.  

• வசப்டம்பர் மாதத்தில், நகரத்தரவுகள் பற்றிய உைக கவுன்சில் அனமப்பு(WCCD) லிருந்து  

அடுத்தடுத்து  இரண்டாெது ஆண்டாக ISO 37120 பிளாட்டினம் நினை சான்றளிப்பினன நகர 

நிர்ொகம் வபற்றது. WCCD யின்  ISO 37120 தரநினைக்குள்ளாக இருக்கும் 104 குறிகாட்டிகளில் 

90 க்கும் டமற்பட்டெற்னற வதாியப்படுத்தி, கனடா அரசு ஆதரெளிக்கின்ற,  கனடிய 

நகரங்களுக்கான திட்டப்ப ியின் தரவுகள் (Data for Canadian Cities Project (DCCP)) யின் 

அங்கமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  இருக்கின்றது; இதன்படி இந்த நகரம் உைகளாெ 35 நாடுகளில் 

இருக்கின்ற 100க்கும் டமற்பட்ட நகரங்களின் குழுெில் இன ந்துள்ளது - இதில் 30 நகரங்கள் 

கனடாெில் உள்ளன – இெர்கள் ெினளபைன்மிக்க உருமாற்றம் தரக்கூடிய முடிவுகனள 

டமற்வகாள்ள நகாின் தரவுகனளச் டசகாித்து, பகிர்ந்து உபடயாகித்துக் வகாள்கின்றனர். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு இயங்கும் நகரமாகும்; புதுனமபனடத்தல்  மற்றும் தரவுகளால் உந்தப்படும் 

முடிவெடுப்பதில் உைகளாெிய முன்ன ியாளராக நாங்கள் வதாடர்ந்து நினைநிறுத்தப்படுகிடறாம். 

புதுப்பிக்கப்பட்ட சிட்டி டாஷ்டபார்டு ஆனது, திறந்த மனதுனடய தன்னம மற்றும் வெளிப்பனடயான 

தன்னமக்கான எங்கள் அர்ப்ப ிப்னப வெளிப்படுத்துகிறது, மற்றும்  எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் 

ொழ்க்னகத் தரத்னத டமம்படுத்த, கவுன்சில் காை முன்னுாினமவகாண்ட ெிஷயங்கனள எவ்ொறு 

முன்டனாக்கி நகர்த்துகிடறாம் என்பனதயும் காட்டுகிறது. பாதுகாப்பான, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் 

வெற்றிகரமான நகரத்னதக் கட்டிவயழுப்புெதில் வதாடர்ச்சியான முன்டனற்றம் அெசியம்;  எங்கள் 

சமூகத்திற்கான சிறந்த சான்று அடிப்பனடயிைான முடிவுகனளத் வதாடர்ந்து எடுக்க இந்த 

சிட்டிடடஷ்டபார்டு (CityDashboard) எங்களுக்கு உதவும். 

https://www.brampton.ca/dashboard
mailto:open@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://news.dataforcities.org/2019/07/government-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://news.dataforcities.org/2019/07/government-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://news.dataforcities.org/2019/07/government-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


 

 

- டபட்ாிக் பிரவுன், டமயர், பிராம்ப்டன் நகரம் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ெினளபைன்கனள டசர்ப்பிக்கவும் அெர்களுக்கு 

உயர்ந்த ொழ்க்னகத் தரத்னத ெழங்கவுதற்கும் என்டற, பகிரப்பட்ட அர்ப்ப ிப்புடன் எங்களது தினசாி 

வசயல்பாடுகள் இயக்கப்படுகின்றன. புதுப்பிக்கப்பட்ட, பயனருக்கு எளிதான, சிட்டி டாஷ்டபார்டு மூைம் 

எங்கள் வசயல்திறனனக் கண்கா ிப்பதன் மூைம், வதாடர்ந்து புதுனமகனள எங்களால் உருொக்க 

முடியும்; வதாடர்ச்சியான முன்டனற்றத்தில் வசல்ொக்கு வசலுத்தைாம் மற்றும் பாதுகாப்பான, நினையான 

மற்றும் வெற்றிகரமான, அனனெனரயும் உள்ளடக்கிய சமூகத்னத உருொக்கைாம். அடத சமயத்தில் 

சமூகத்தினருடன் எங்கள் டசனெகள் மற்றும் அதன் ெினளபைன்கனள திறந்த  மனதுடனும் 

வெளிப்பனடயான தன்னமயுடனும் பகிரைாம் ” 

- டடெிட் பாாிக், தனைனம நிர்ொக அதிகாாி, பிராம்ப்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெ ிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்ன ி ெகிப்பதற்கான பய த்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இன யுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

ஊடக த ொடர்பு 

ம ொனிக்கொ துக்கல் 

ஒருங்கிணைப்பொளர், ஊடகம் & சமு ொய ஈடுபொடு 

யுக் ிொீ ியொன  கவல் த ொடர்பு  

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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