
 

 

Media release 

ABS ਪ ੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰ ੁੱਚ ਿੀ ਸਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ ੈ
 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਬੈਟ੍ਸਬਟ੍ਕਸ (Australian Bureau of Statistics (ABS)) ਇਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੰਗ 
ਬਰਹਾ ਹ ੈਬਕ ਜਨਸੰਬਿਆ ਅਤ ੇਬਰਹਾਇਸ਼  ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ (Census of Population and Housing) ਬ ਿੱਚ 
ਬਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਛੋਟ੍ਾ ਸਾਰ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀ ੀਂ ਕੌਣ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀ ੀਂ ਬਕ ੇਂ ਿਦਲ ਰਹ ੇ
ਹਾੀਂ। ਇਹ ABS ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਅਕੰੜਾ ਸੰਗਰਬਹਆੀਂ ਬ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। 
 

2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਬਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਰਜੀਆ ਚੈਪਮੈਨ (Georgia Chapman) ਨੇ ਬਕਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਿਾਰ ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਰਿੱਿਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਕ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬ ਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

“ਅਸੀ ੀਂ ਕਬਮਊਬਨਟ੍ੀ ਗਰੁਿੱਪਾੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਕ ਿਾਡੀਜ਼ ਤਿੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰ ੇਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ 
ਦੇ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

"ਇਹ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਏ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾੀਂ ਇਸ ਬ ਸ਼ਾ ਸਮੀਬਿਆ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬ ਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਬਹਮ 
ਫ਼ੈਸਬਲਆੀਂ  ਾਸਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬ ਿੱਚ ਮਿੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹ।ੈ 
 

"2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬ ਬਸ਼ਆੀਂ ਨੰੂ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਿਹਤੁ ਸਾਰੀਆੀਂ ਗਿੱਲਾੀਂ ਬ ਚਾਰੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ, ਬਜਨ੍ਾੀਂ 
ਬ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਡੇਟ੍ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉ ੀਂ ਹ,ੈ ਜ ਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸ ਾਲਾੀਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਬਗਣਤੀ, ਬਮਲੇ ਜ ਾਿਾੀਂ ਨੰੂ ਪਰੋਸੈਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਡੇਟ੍ਾ ਸਰੋਤ ਇਹਨਾੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ"। 
 

ਇਸ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ, ABS 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬ ਬਸ਼ਆੀਂ ਨੰੂ ਅੰਬਤਮ ਰਪੂ ਬਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ 
ਫੀਡਿੈਕ ਦੀ ਸਮੀਬਿਆ ਕਰੇਗਾ, 2021 ਦੀ ਬ ਸ਼ਾ ਸਮੀਬਿਆ ਪਰਬਕਬਰਆ ਬ ਿੱਚ ਛਾੀਂਟ੍ੀ ਕਰਕੇ ਚਣੁ ੇਗਏ ਬ ਬਸ਼ਆੀਂ ਅਤ ੇ
ਹਾਲੀਆ ABS ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਜਾੀਂ ਸਮੀਬਿਆ ਾੀਂ ਤੋਂ ਬਮਲੀ ਫੀਡਿੈਕ ਦੀ ਸਮੀਬਿਆ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦਾ ਪਬਹਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤਿੱਕ ਿੁਿੱਲ੍ਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਾਲ ਿਾਅਦ ਬ ਿੱਚ, ABS ਦਿੱਸੇਗਾ ਬਕ 
ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ ਬ ਚਾਰ ਬਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾੀਂਟ੍ੀ ਕੀਤ ੇਬ ਬਸ਼ਆੀਂ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ  ਧਣ  ੇਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾੀਂ ਿਾਰੇ ਬਟ੍ਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ੇਗਾ। 
 

2024 ਬ ਿੱਚ, ABS ਉਹਨਾੀਂ ਬ ਬਸ਼ਆੀਂ ਿਾਰ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬ ਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਫ਼ਾਬਰਸ਼ ਉਹ ਗਿੱਲਾੀਂ 'ਤ ੇਆਧਾਬਰਤ ਹੋ ੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀ ੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ 
ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਆੀਂ ਹਨ। 
 

2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬ ਬਸ਼ਆੀਂ 'ਤੇ ਅੰਬਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
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ਇਸ ਪਰਬਕਬਰਆ ਿਾਰ ੇਅਿੱਪਡੇਟ੍ਾੀਂ ਲਈ, www.subscribe.abs.gov.au/2026Census 'ਤੇ ਸਿਸਕਰਾਈਿ ਕਰੋ।  
 

ਮੀਡੀਆ ਰ ੁੱਪਣੀਆਂ 
• ਮੀਡੀਆ ਿੇਨਤੀਆੀਂ ਅਤ ੇਇਟੰ੍ਰਬ ਊਆੀਂ ਲਈ, ABS ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ media@abs.gov.au  ਜਾੀਂ 1300 

175 070 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
• 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬ ਸ਼ਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਲਈ ਰਾਏ ABS consultation hub (ABS 

ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਹਿੱਿ) ਰਾਹੀ ੀਂ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ। 
• 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬ ਸ਼ਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ABS website (ABS ਦੀ  ੈਿੱਿਸਾਈਟ੍) 

ਅਤ ੇCensus Media Hub (ਜਨਗਣਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਿ) 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ 
• 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬ ਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਬ ਚਾਰ ਅਤ ੇਜਾੀਂਚ ਲਈ ਬਜਨ੍ਾੀਂ ਛੇ ਬ ਬਸ਼ਆੀਂ (six topics) ਨੰੂ ਛਾੀਂਟ੍ੀ ਕੀਤਾ 

ਬਗਆ ਸੀ ਪਰ ਫਾਰਮ ਬ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ ਉਹ ਹਨ: ਬਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਬਰ ਾਰਕ 
ਬਰਸ਼ਤੇ, ਆਬਦ ਾਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਆਈਲੈਂਡਰ ਸਿੱਬਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਬਸਿੱਬਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਸਗਰਟ੍ਨੋਸ਼ੀ 
ਦਰਜਾ ਅਤ ੇਬਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ। 

 

http://www.subscribe.abs.gov.au/2026Census
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https://consult.abs.gov.au/
https://www.abs.gov.au/census/2026-census-topic-consultation
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/resources/2026-census-topic-consultation-resources
https://www.abs.gov.au/statistics/research/2021-census-topics-and-data-release-plan#topics-not-included-in-the-2021-census

