
 

 

 

27 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 

 

ਜਨਗਣਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬੁੁੱ ਧਿਾਰ ਦੀ ਸਟੇਵਟਸਵਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੀ 2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਲੀਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਜਾਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਸੁੱ ਵਿਆਚਾਰ ਦੀ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਸੁਰਖੀਆ:ਂ 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸਦੀ 52 ਪਰਤੀਸ਼ਤ (308,790 ਲੋਕ) ਅਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੁੱ ਧ ਹੈ।  
 

 ਵਸਟੀ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 234 ਿੁੱ ਖਰੇ ਜਾਤੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 2011 
ਵਿੁੱ ਚ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 209 ਜਾਤੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਹੈ। 

 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਵਰਚਮੰਡ (Richmond) (ਬੀ.ਸੀ.) (BC), ਮਾਰਖਮ (Markham), ਵਰਚਮੰਡ ਵਹਲ (Richmond Hill) ਅਤੇ ਵਮਸੀਸਾਗਾ 
(Mississauga) ਦੇ ਵਪੁੱਛੇ, ਕੁੁੱ ਲ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਿਾਂ ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਸਚਮੁੁੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ – ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੁੱ ਚ ਸਚਮੁੁੱ ਚ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ 
ਵਕਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੁੱਥੇ ਰਵਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਧਰ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਵਿੁੱ ਚ ਵਨਯਤ ਵਨਿੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 
ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”  
 

ਸੰਖੇਪ ਤੁੱ ਥ: 
 ਅਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਫਰਿਰੀ 2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਲੀਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਿਗ 40 ਲੋਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।  
 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੁੱ ਗਣੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵਤਗੁੁੱ ਣੀ ਅਤੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਿੁੱ ਧ ਹੈ।  

 

 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਿਗ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੁੱ ਲ ਿਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੇ 25 ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਦੂਜਾ 
ਸਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। 

 

 ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਮਈ 2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਲੀਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੁੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਜਿਾਨ ਿੁੱ ਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ 
ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ: 

 



 

 

 ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ (Greater Toronto Area) ਲਈ ਔਸਤ ਉਮਰ 39.7, ਸੂਬੇ ਲਈ 41.0 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 41.0 ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱ ਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 36.5 ਹੈ। 

 

 ਅਗਸਤ ਦੇ ਿਾਸ਼ਾ ਡੇਟਾ ਵਰਲੀਜ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱ ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਦੀ ਸੰਵਖਆ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੁੱ ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ 89 ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਤੋਂ ਿਧ ਕੇ 115 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੀ ਜਿਾਨ ਅਤੇ ਿਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,  ਕੁੱ ਲਹ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿੀਨਤਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱ ਚ ਨਿੀਂ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿੁੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਚਨਬੁੱਧ 
ਹੈ।  
 

ਜਨਸੰਵਖਆ ਅੰਕਵੜਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਵਸਟੀ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੁੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ਵਹਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ (North American) ਆਗੂ ਦੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ, ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਜਨਸੰਵਖਆ ਅੰਕਵੜਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ public engagement campaign (ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀ ਮੁਵਹੰਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਿੁੱ ਧ ਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/census 'ਤੇ ਜਾਓ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿੁੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਿੁੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੁੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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