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 کی تصدیق کر دیمیں بڑھوتری مردم شماری نے برامپٹن کی نوجوان آبادی اور تنوع 
 

 اس سال کی ابتداء میں حاصل ہونے والی اس کے عالوہاور کی مردم شماری  2016بدھ کے روز اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے  –برامپٹن، آن 
اور  ی مواقعتصدیق کر دی، جو اسے کاروبار میں بڑھوتری کیثقافتی تنوع  -نوجوان آبادی اور نسلی معلومات کے اجراء نے برامپٹن میں

 حکومتی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بناتا ہے۔ 
 

 سرخیاں:

 308,790فیصد ) 52کہ اس کی چونجاری ہے،  اضافہکانی کی وجہ سے نقل مہونے والی یہاں پر  میں برامپٹن کی بڑھوتری 
 ہے۔  دیکھنے میں آیا نسبت دو فیصد اضافہبکی مردم شماری کی  2011 س میں، جہے لوگ( آبادی کینیڈا سے باہر پیدا ہوئی

 

  ں کی نمائندگی کرتا مختلف نسلی پس منظروں سے تعلق رکھنے والے لوگو 234 اور یہ مناتا ہےکی خوشی متنوع آبادی  اپنیسٹی
 نسلی پس منظروں سے زیادہ ہے۔ معلوم 209میں  2011 س کا تعلقہے، ج

 

 ورکین وطن کی شرح کے حساب سے رچ مکل آبادی میں تا( نڈBC)قومی  برامپٹنساگا کے بعد  ڈ ہل اور مسیونہیم، رچ م کر، ما
 پر پانچویں نمبر پر آتا ہے۔ سطح

 
جو ہمارے شہر کو حقیقی  –میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "برامپٹن کی بڑھوتری، نوجوان آبادی اور تنوع حقیقی طور پر قابل تعریف ہے 

" انہوں نے مزید کہا حرک جگہ ہے۔تکینیڈا میں منفرد بناتا ہے۔ برامپٹن رہنے اور کام کرنے کے لیے ایک پرجوش اور مپورے معنوں میں 
اور  یارکاروبوالی بڑھوتری کو ہدف شدہ سرمایہ کاری سے ہونے ی ہماررہنے کا انتخاب کر رہے ہیں۔  آ کر کہ "پوری دنیا سے لوگ یہاں

  "یا جا رہا ہے۔تسلیم ک تمام حکومتی سطحوں پر
 

 فوری حقائق:

   لوگ برامپٹن میں  40ا کہ روزانہ تقریب   سے ظاہر ہوتا ہےاجراء  ریکارڈ کےکی مردم شماری کے آبادی کے  2016فروری میں
 منتقل ہونے کا انتخاب کرتے ہیں۔  

 

 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۔ 

 

 2011   بڑے شہروں میں  25افراد کے کل اضافے کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا کے  70,000ا کی مردم شماری سے اب تک تقریب
 دوسری تیز ترین بڑھوتری والی کمیونٹی ہے۔

 

   کینیڈا کے  کی حیثیت کہ برامپٹن ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہےمردم شماری کے  عمر کے حوالے سے ہونے والے میں 2016مئی
   طور پر برقرار ہے۔ کے نوجوان ترین بڑے شہروں میں سے ایک

 

   اور قومی 41.0، صوبے کی 39.7نٹو کی عمر کی اوسط اگریٹر ٹور جبکہے، ہ 36.5مر کی اوسط برامپٹن میں لوگوں کی ع 
 ہے۔ 41.0 عمر اوسط سطح پر

 

 2011میں بولی جانے والی زبانیں  ، جیسا کہ برامپٹنہے اگست میں زبان کے ڈیٹا کے اجراء نے برامپٹن کے تنوع کو نمایاں کیا 
 ۔ہو گئی ہیںتک  115 بڑھ کر سے 89 طور پر کی مردم شماری میں مبینہ

 
 
 
 
 
 



 

 

اس کی نوجوان اور بڑھتی ہوئی آبادی کو تسلیم کرتے ہوئے، صوبہ اونٹاریو نے برامپٹن میں ایک نئی یونیورسٹی میں معاونت کرنے کا 
 ت تیار کرنے کے لیے درکار مہارتیں پیدا کرنے کے لیے جدت پسند طریقے الئے گی۔وعدہ کیا ہے، جو مستقبل کی افرادی قو

 
میں مدد دیتا  کرنے سمجھنا سٹی کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے سرمایہ کاریوں اور ترقی کی منصوبہ بندیکو شماریاتی رجحانات 

رائے حاصل کرنے کے لیے حال ہی  منفرد الے سے اپنی آبادی کیہے۔ برامپٹن نے منصوبہ بندی کے لیے ایک نظریہ تیار کرنے کے حو
کو شمالی امریکہ میں شہری منصوبہ بندی اور ڈیزائن میں ایک رہنما مقام پر  ہے، تاکہ برامپٹن اکی کا آغاز عوامی تعامل کی ایک مہممیں 

 الیا جا سکے اور ایک مربوط، جڑا ہوا، جدت پسند اور نڈر شہر تعمیر کیا جا سکے۔ 
 

  ۔مالحظہ کریں a/censuswww.brampton.cمردم شماری کے متعلق زیاہ تفصیلی معلومات کے لیے، 
 
-30- 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور
 م برامپٹن کو ایک ایسے مربوطمتنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

  www.brampton.ca جانیںمزید  پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca   
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