
 

 

 

  2017فروری  8

 کی مردم شماری سٹی آف برامپٹن میں ایک مضبوط اضافہ کی نشاندہی کرتی ہے 2016

کی توثیق کرتا ہے، جبکہ اضافہ  ےفروری کا اجراء برامپٹن کی آبادی میں مضبوط اضاف 8برامپٹن، آن: اسٹیٹسٹکس کینیڈا کی مردم شماری کا 

 کی حوصلہ افزائی کرنے اور اضافہ کے لیے جگہ بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات آگے بڑھ رہے ہیں۔

 
مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق، برامپٹن نے کل آبادی کی بنیاد پر کینیڈا کے نویں بڑے شہر کے طور پر اپنی جگہ برقرار رکھی 

فیصد  13.3کی مردم شماری سے  2011لوگوں کے حامل کے طور پر درج فہرست کیا گیا ہے، جو  593,638میں  2016کو  ہے۔ برامپٹن

 اضافہ ہے۔

 
کئی سالوں سے یہ کہانی سنانے کی کوشش کر  ہم بطور ایک شہر -ی بڑھوتری حیرت انگیز رہی ہےمیئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا، "برامپٹن ک

رہے ہیں۔ برامپٹن رہنے اور کام کرنے کے لیے ایک پرجوش اور محرک جگہ ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "پوری دنیا سے لوگ یہاں رہنے کا 

 اقرار کر رہے ہیں۔" انتخاب کر رہے ہیں اور حکومت کے تمام درجات ہدفی سرمایہ کاری سے ہمارے شہر میں ہونے والی بڑھوتری کا
 

اسکوئیر فٹ پر مشتمل ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فوری نگہداشت  350,000ڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس، ٹموریئل سینٹر برائے انٹیگریفروری نے پیل می

میں ارینینواک  2017آنے والے افراد دیکھے گی، کے افتتاح کا مشاہدہ کیا ہے۔ برامپٹن  40,000کی سہولت گاہ، جو ساالنہ طور پر اندازا 

 کڈز ٹریٹمنٹ سنٹر کے افتتاح کے لیے بھی پرامید ہے۔

 
حمایت کرنے کا عزم کیا  کی اس کی نوجوان اور بڑھتی ہوئی آبادی کو تسلیم کرتے ہوئے، صوبے نے بھی برامپٹن میں ایک نئی یونیورسٹی

 ی جدت سے بھر پور فراہمی الئے گی۔ہے۔ یہ شراکت داری مستقبل کی افرادی قوت تیار کرنے کے لیے درکار مہارتوں ک
 

سٹی موجودہ طور پر اپنے آفیشل پالن پر نظر ثانی کر رہا ہے، جو اس بارے میں ایک روڈ میپ ہے کہ کمیونٹی کیسے بڑھتی اور ترقی کرتی 

ہے اور اس نظر ثانی کے ایک حصے میں بڑھوتری کو دیکھنا بھی شامل ہے۔ آبادی اور نوکریوں کے متعلق پیش گوئیاں سٹی کو اس بارے 

 س جانب اور کب بڑھے گا۔ککے لیے معلومات فراہم کرتی ہیں، کہ برامپٹن کیسے، میں فیصلے کرنے 

 
بڑے شہروں میں دوسری تیز  25افراد کے کل اضافے کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا کے  70,000کی مردم شماری سے اب تک تقریبا  2011

 ترین بڑھوتری والی کمیونٹی ہے۔ 
 

والے مہینوں میں مزید معلومات جاری کرے گی، بشمول مئی میں میں عمر، جنس اور رہائش  ( آنےwww.statcan.caاسٹیٹسٹکس کینیڈا )

برامپٹن کے متعلق مردم شماری کی مزید معلومات کے لیے، کی قسم اور اگست میں خاندان، گھرانے اور ازدواجی حیثیت اور زبان۔ 

.ca/censuswww.brampton  ،پر کال کریں یا  905.874.2650مالحظہ فرمائیںedo@brampton.ca پر ای میل کریں۔ 

 
 فوری حقائق:

  افراد برامپٹن میں منتقل ہونے کا انتخاب کرتے ہیں۔ 40ہر روز تقریبا 

 نمبر پر تیز ترین بڑھوتری کا تجربہ ہوا ہے برامپٹن کو کینیڈا کی تمام کمیونٹیوں میں سے چوتھے 

 مجموعی آبادی کے حساب سے، برامپٹن کینیڈا میں نواں، اونٹاریو میں چوتھا اور جی ٹی اے میں تیسرا بڑا شہر ہے 

 2011  13.3 شرح بڑھوتری کی س سےدیکھنے میں آیا، ج ہافراد کا اضاف 70,000کے درمیان، برامپٹن میں تقریبا  2016سے 

 ہے یبنت فیصد

 بڑھوتری کی شرح سے ڈھائی  سے تین گنا زیادہ اور کینیڈا کی برامپٹن کی بڑھوتری کی شرح ریجن آف پیل سے دوگنی، اونٹاریو

 گنا زیادہ ہے۔
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹن سوک ہاسپٹل )کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپ

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton  کو ٹوئٹر(Twitter) پر فالو کریں۔ 

 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن
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http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

