
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 سٹی آف برامپٹن کو ورلڈ کأونسل آن سٹی ڈیٹا کی جانب سے 
 ڈیٹا سرٹیفیکیشن سے نوازا گیا ISOپالٹینم درجے کی   

 برامپٹن پراجیکٹ منیجمنٹ کے لیے وقف عالمی درجے کے شہروں کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن گیا 
 

پالٹینم  ISO 37120( نے اعالن کیا کہ سٹی آف برامپٹن کو  WCCDآج، ورلڈ کأونسل آن سٹی ڈیٹا )  –  ( 2021فروری  17برامپٹن، آن )
 درجے کی سرٹیفیکیشن حاصل ہو گئی ہے، جو فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا جمع، شیئر اور استعمال کرنے کا اعٰلی ترین معیار ہے۔ 

 
  35نے سٹی کو   WCCDکے ہمراہ،   MPsمحترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیٹیز کی جانب سے عالقے کے  

پالٹینم درجے کی   WCCD 100 37120سے زائد شہروں کے اپنے عالمی نیٹ ورک میں خوش آمدید کہا، جو   100ممالک کے 
کے حصے کے طور   ( PDCC)ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پراجیکٹ سٹی نے حکومت کینیڈا کے تعاون یافتہ  سرٹیفیکیشن حاصل کر چکے ہیں۔

 سے زائد ظاہر کیے۔  90مظہار میں سے   104معیار میں   ISO 37120کے  WCCDپر 
 

WCCD   کے عالمی نیٹ ورک کے رکن کے طور پر، سٹی رہائشیوں کے لیے خدمات اور معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے مقامی
کے عالمی نیٹ ورک   WCCDزنہ کرے گا۔ تجربات شیئر کرے گا اور پوری دنیا میں ڈیٹا پر مرکوز دیگر شہروں کے ساتھ معیارات کا موا 

کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ، برامپٹن ایک اسمارٹ، قابل استحکام، لچکدار، خوشحال اور مشمول کمیونٹی بنانا جاری رکھنے کے لیے  
 سماجی، معاشی اور ماحولیاتی مظہار کی پیمائش جاری رکھے گا۔ 

 
 مالحظہ کریں۔  www.dataforcities.orgزید معلومات کے لیے ( اور سرٹیفیکیشن کے بارے میں مWCCDورلڈ کأونسل آن سٹی ڈیٹا )

 
 ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پراجیکٹ کے بارے میں  

 
ڈیٹا س کرنے واال، پورے کینیڈا میں شہروں کے رہنمأوں کو اعٰلی معیاری، قابل موازنہ اور آزادانہ طور پر قابل تصدیق میونسپل ڈیٹا سے لی  

ایک کایا پلٹ، تین سالہ، پورے کینیڈا کا پراجیکٹ ہے، جو موجودہ طور پر پورے ملک کی پندرہ ڈیٹا پر مرکوز   فار کینیڈین سٹیز پراجیکٹ
میونسپلٹیوں میں جاری ہے۔ فیڈرل منسٹری آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی معاونت سے چلنے واال یہ پراجیکٹ نہ صرف سٹی کے  

یں اہم فیصلے کرنے کے لیے درکار ہے، مگر ساتھ ہی، یہ اندرونی معیار بندی کو مضبوط بناتا ہے  رہنمأوں کو وہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے جو انہ 
اور پورے کینیڈا میں تیس اور پوری دنیا میں ایک سو شہروں کے ساتھ طاقتور اور متعلقہ موازنے کو ممکن بناتا ہے۔ استحکامیت کی  

بڑھانے سے لے کر موسمیاتی تبدیلی کے اہداف کے حصول اور سرمایہ کاری  منصوبہ بندی کو مضبوط کرنے سے لے کر معاشی ترقی کو 
کے اہم فیصلوں کے لیے معلومات فراہم کرنے تک، ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پراجیکٹ پورے ملک کے بلدیاتی فیصلہ سازوں کو وہ ضروری  

 مشمول کمیونٹیاں بنانے کے لیے درکار ہے۔ ڈیٹا فراہم کرتا ہے، جوانہیں زیادہ ذہین، قابل استحکام، لچکدار، خوشحال اور 
 

 اقتباسات 
 
  "برامپٹن ایک اچھی طرح چالیا جانے واال شہر ہے اور ہم ایک ایسی مشمول کمیونٹی بنا رہے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ 

ISO 37120  نے نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتے  سے زائد عالمی شراکت داروں کے اپ   100پالٹینم درجے کی سرٹیفیکیشن کے حامل
ہوئے، ہم نہ صرف برامپٹن کے رہائشیوں، بلکہ پورے کینیڈا کے لوگوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے مقامی تجربات  

ارے ڈیٹا  شیئر کریں گے اور ایک ہی طرح کے ڈیٹا پر مرکوز شہروں سے سیکھیں گے۔ مجھے اس بات پر بےحد فخر ہے کہ برامپٹن کو ہم
پالٹینم کے درجے کے شہروں   WCCDکے اعٰلی معیار پر تسلیم کیا گیا ہے اور ذہین، قابل استحکام اور کامیاب کمیونٹیز بنانے کے لیے 

 کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پر امید ہیں۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
"ہمارے رہائشیوں کے لیے مٔوثر فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اشتراک اور معیارات پر موازنہ ہمیں ایک محفوظ،  

کے اعٰلی عالمی  WCCDقابل استحکام اور کامیاب شہر بنانے کے لیے اپنے شراکت داروں سے سیکھنا جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے۔  
کے طور پر، اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم شیئر کریں کہ ہم برامپٹن میں کیا جانتے ہیں اور برامپٹن اور پوری  نیٹ ورک کے حصے 

 کینیڈا میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے اپنے شراکت داروں سے سیکھیں۔
اپنی زبردست کمیونٹی میں اپنی استحکامیت کو  ہم ورلڈ کأونسل آن سٹی ڈیٹا کی جانب سے تسلیم کیے جانے پر فخر ہے اور اس موقعے کو  

 بہتر کرنے اور معاشی ترقی النا جاری رکھنے کے لیے استعمال کریں گے۔" 
 ، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکرات سنگھ، چیئر، کارپوریٹ سروسز؛ سٹی کونسلر، وارڈز  -
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  "سٹی آف برامپٹن میں، ہم اپنے رہائشیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ڈیٹا پر مرکوز فیصلہ سازی، مٔوثر طور پر بلدیاتی اثاثہ جات کو 
منتظم کرنے اور اشتراک اور وکالت کے لیے شراکت داریوں کے استعمال کے ذریعے اپنے روزمرہ کے افعال کو بہتر بنانے کے لیے  

پالٹینم درجے کی سرٹیفیکیشن  ISO 37120ے ہیں۔ برامپٹن ایک عالمی رہنماء کے طور پر برقرار ہے، جسے ہماری مسلسل کوشش کر رہ 
کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے، جو ہمارے شہریوں کے لیے ایک اچھی طرح چالیا جانے واال شہر بننے کی کونسل کی ترجیح کو فروغ دیتا 

 ہے۔" 
 ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف  -

 
"تمام کمیونٹیز، چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی، کو جدید عوامی انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اور تعمیر کے لیے اچھا ڈیٹا درکار ہوتا ہے۔  

ٹی ڈیٹا کے ساتھ شراکت داری  عالمی معیارات پر پورا اترنا اہم ہے۔ ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پائلٹ پراجیکٹ کے ذریعے، ورلڈ کأونسل آن س
میں، ہم اسی مقصد کے لیے پورے کینیڈا میں کئی کمیونٹیز کے بلدیاتی رہنمأوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ برامپٹن نے  

دے گا اور  معیار حاصل کر لیا ہے۔ یہ سٹی کو معیاری ڈیٹا کے ساتھ پراجیکٹس کی منصوبہ بندی میں مدد  ISOمیونسپل ڈیٹا کے لیے  
ثبوتوں پر مبنی فیصلہ سازی کی رہنمائی کو ممکن بنائے گا۔ کینیڈا کا انفراسٹرکچر پالن ہزاروں پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے،  

 پورے ملک میں نوکریاں پیدا کرتا ہے اور مضبوط مشمول کمیونٹیاں بناتا ہے۔"
 یونیٹیز محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کم -

 
پالٹینم سرٹیفیکیشن حاصل کرنے پر   ISO 37120کی  WCCD"ورلڈ کأونسل آن سٹی ڈیٹا کی جانب سے، مجھے سٹی آف برامپٹن کو 

خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کامیابی آپ کے زبردست عملے کی لگن کی گواہی اور ثبوتوں پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے کونسل کے عزم کی  
ر فراہمی سے لے کر معاشی ترقی، منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کار تک جیسے مصارف کے  عکاسی ہے۔ خدمات کی بہت 

سڑٹیفائڈ ڈیٹا برامپٹن کی طاقتوں اور ترقی کے لیے مواقع کو ظاہر کرتا ہے۔ مسٹری آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز اور   ISOساتھ، سٹی کا  
کے ذریعے، ہم ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پراجیکٹ کے بقیہ سال کے دوران اور اس کے بعد بھی منسٹر مک کینا کے ساتھ ہماری شراکت داری 

 سٹی آف برامپٹن کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"
 CEO ،WCCDڈاکٹر پیٹریشیا مک کارنی، صدر اور  -

 
 

 -30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000 برامپٹنکینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 گروندر سنگھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

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