
 

 

 

8 ਫਰਵਰੀ, 2017  

2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਤਜੇ਼ ਸਵਕਾਿ ਨ ੂੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਫਰਵਰੀ 8 ਿਟੇਸਟਿਸਟਕਿ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਲੀਜ ਸਿਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਵਕਾਿ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਸਵਵਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬ੍ਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਂ ਵੇਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 2016 ਦੀ ਿ ਚੀਬ੍ਿੱ ਧ ਆਬ੍ਾਦੀ 593,638 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.3 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
 
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਿਚਮੁਿੱਚ ਅਿਧਾਰਨ ਹੈ – ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੀਂ ਕਈ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਦਲਚਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਪ ਰੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਲੋਕ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣਾ ਪਿੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪਿੱਧਰ ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਯਤ ਸਨਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਿ ਸਵਕਾਿ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ।”  
  

ਫਰਵਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੂੰਟੀਗਰੇਸਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and 

Wellness) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਆਧੁਸਨਕ, 350,000 ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਵਾਲਾ ਤੁਰੂੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 40,000 
ਸਵਜੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2017 ਸਵਿੱ ਚ ਐਰੀਨੋਕਸਕਡਿ (ErinoakKids) ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 

ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿ ਬ੍ਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ 
ਹੈ। ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਲਹ ਦੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਸਿਟੀ ਇਿ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਔਸਫਸਸ਼ਅਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਿ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਸਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕਵੇਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਮੀਸਖਆ ਦੇ ਸਹਿੱ ਿੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਕਾਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਬ੍ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ ਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਫੈਿਲੇ ਸਕਿ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਕਵੇਂ, ਸਕਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਵਕਾਿ ਕਰੇਗੀ। 
 

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਲਗਭਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ 25 ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਦ ਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਤੇਜ਼ ਸਵਕਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। 
 

ਿਟੇਸਟਿਸਟਕਿ ਕੈਨੇਡਾ (www.statcan.ca) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਮਰ, ਸਲੂੰ ਗ 
ਅਤੇ ਮਈ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਵਾਿ-ਿਥਾਨ ਦਾ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਿਤ ਸਵਿੱ ਚ ਪਸਰਵਾਰ, ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸਵਵਾਹਕ ਿਸਥਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca/census 'ਤੇ ਜਾਓ, 905.874.2650 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
edo@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
 

ਿੂੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ: 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 
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 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਰੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਵਾਂ ਸਵਕਾਿ ਦੇਸਖਆ ਹੈ 

 ਿਮੁਿੱਚੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਦੇ ਿੂੰਦਰਭ ਸਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਂ ਵਾਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵਿੱ ਚ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਸਵਿੱ ਚ ਤੀਜਾ ਿਥਾਨ ਹੈ 

 2011 ਤੋਂ 2016 ਤਿੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬ੍ਾਦੀ ਸਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸਖਆ ਅਤੇ 13.3 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵਕਾਿ ਦਰ ਦੇਖੀ 
 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਵਕਾਿ ਦਰ ਰੀਜਨ ਆਿੱ ਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੀ ਸਵਕਾਿ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਗਣੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਸਵਕਾਿ ਦਰ ਤੋਂ ਸਤਗੁਿੱ ਣੀ ਅਤੇ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਵਕਾਿ ਦਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਧ ਹੈ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

 
 
 
 

 

    ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 
    ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

    ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

    ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

    905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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