
 

 

 

3 ਮਈ, 2017 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ  
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਟੇਹਟਸਹਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਰਲੀਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 
 

ਜਨਗਣਨਾ ਨੰਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਲਈ 39.7, ਸੂਬ੍ੇ ਲਈ 41.0 ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਵੱਚ 41.0 ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 36.5 ਿੈ।  
 

“ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱਚ ਸਜੀਵਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਮੱੁਖ ਤਾਕਤ ਿਨ,” ਮੇਅਰ ਹਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ 
ਹਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਕਿਾ, “ਇਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕ ਿੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਿੋਣਾ 
ਅਤੇ ਇਿ ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਹਚਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।” 
 

ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ਾ (ਪਰੋਹਵੰਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ, ਜੋ ਕੱਲਹ ਦੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਲਈ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਲਆਵੇਗੀ। 
 

ਜਨਸੰਹਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਹਸਟੀ ਨੰੂ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਹਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਹਡਜਾਈਨ ਹਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ (ਨੌਰਥ ਅਮੈਹਰਕਨ) ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਿੋਏ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਹਬ੍ਿਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿੁਣੇ ਹਜਿੇ launched a process to create a planning vision (ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਹਕਹਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿੈ )।  
 

ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ 2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਹਰਲੀਜ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਹਲੰਗ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਹਨਵਾਸ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਰ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਹਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲੰਗ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਲਗਭਗ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ-ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਵੰਡੀ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਹਨਿੱਜੀ ਹਨਵਾਸ-
ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆ 2011 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 12.6 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਿੈ। 
 

ਸਟੇਹਟਸਹਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) (www.statcan.ca)  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਸਤ 
ਹਵੱਚ ਪਹਰਵਾਰਾਂ, ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਆਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ। ਅਬ੍ਾਦੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਹਪਛਲੀ ਡੇਟਾ ਹਰਲੀਜ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ: http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/340 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿੋਰ ਹਵਸਹਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/census 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 905.874.2650 'ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
edo@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
 

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/361
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/361
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/361
http://www.statcan.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/340
http://www.brampton.ca/census%20'ਤੇ%20ਜਾਓ%20ਜਾਂ%20905.874.2650
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ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ: 

 ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿਨ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ 

 3.6 ਹਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਨਵਾਸੀ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿੈ  

 9 ਹਵੱਚੋਂ 1 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਨਵਾਸੀ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਿੈ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਹਵੱਖ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਵਹਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਸਹਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿਾ ਜੁਹੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਹਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਹਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

 
 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

