
 

20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜ ੇAEST (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ  ਈਸਟ੍ਰਨ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਟ੍ਾਈਮ ) ਤੱਕ 

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹ ੈ

2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿਿੰਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਿੰਕਭਿਆ ਂਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਸਲੇਸਣ, ਜੋ ਅਜੱ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਭਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਭੈਟ੍ਸਭਟ੍ਕਸ (ਏ ਿੀ ਐਸ) 

ਦ਼ੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਭਸਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਭਕ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਭਵਚਲੇ ਭਵਦੇਸਾਂ ਭਵੱਚ ਜਨਮ ੇਅਤੇ ਦ ਜੀ ਪ੍ੀਿਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 

ਅਨ਼ੁਪ੍ਾਤ ਦ ਜੇ ਭਵਸਵ ਯ਼ੁੱਧ ਦੇ ਅਿੰਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਭਧਆ ਹੈ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ 1947 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਭਵੱਚ ਭਗਭਣਆ ਭਗਆ ਸੀ। 
 

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦ ੇਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿੰਕਨ ਯਿੰਗ ਨੇ ਭਕਹਾ, "ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਵੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਦਾ 
ਇਕ ਸਮ ਹ ਹੈ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਵਿੰਸ, ਜਨਮ ਦਾ ਦਸੇ, ਅਿੰਗਰਜੇੀ ਭਵਚ ਮ਼ੁਹਾਰਤ, ਿੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਸਾਵਾਂ, ਨਾਗਭਰਕਤਾ ਦੀ 

ਸਭਿਤੀ, ਆਮਦ ਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਭਮਕ ਮਾਨਤਾ, ਜੋ ਸਾਨ ਿੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਵਧਦੀ ਜਭਟ੍ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 

ਭਵਭਿਿੰਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਭਿਹਤਰ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਭਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

"ਜਨਗਣਨਾ ਭਵੱਚ ਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਪ੍ਛੋਕਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਮਾਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਭਪ੍ਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦ ੇ

ਅਿੰਕਿੇ ਸਾਰ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਸਲੀ ਭਪ੍ਛੋਕਿ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾ ਸਿੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ । 
 

1911 ਭਵੱਚ ਪ੍ਭਹਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਭਵਦੇਸਾ ਂਭਵੱਚ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨ਼ੁਪ੍ਾਤ 18 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਸੀ। 2021 

ਭਵੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਵੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਵਦਸੇਾਂ ਭਵੱਚ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਿਾਦੀ ਦਾ ਲਗਿਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹੈ। ਇਹ 

2016 ਭਵੱਚ 61 ਲੱਖ ਜਾਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਵੱਚ 

ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਵੱਚੋਂ 230,000 ਿਾਰਤ, 137,000 ਚੀਨ ਅਤੇ 71,000 ਨੇਪ੍ਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। 
 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਭਜਆਦਾਤਰ ਆਿਾਦੀ ਭਵਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿੰਸਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਿਾਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਦਸੇਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 2021 ਭਵੱਚ, ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੇ ਚਟੋ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਿੰਜ ਵਿੰਸਜਾਂ ਨੇ 

ਭਿਰਭਟ੍ਸ ਅਤੇ ਯ ਰਪ੍ੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਲਭਹਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੱਡੇ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਿਿੰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2016 ਭਵੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੋਟ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਿੰਜ ਵਿੰਸਜ 

ਭਰਪ੍ੋਰਟ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2021 ਭਵੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਿੰਜ ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਭਵਦਸੇੀ ਦਸੇ ਜ ੋਦਸੱੇ ਗਏ ਹਨ 2016 ਭਵੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ, 

ਹਾਲਾਂਭਕ ਿਾਰਤ ਚੌਿ ੇਸਿਾਨ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਾਨ ਨਾਲ ਅਗੱੇ ਆ ਭਗਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਭਵਚ ਭਵਦੇਸੀ ਦੇਸਾਂ 

ਭਵਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਭਲਆਂ ਲੋਕਾ ਂਭਵਚੋਂ ਿਾਰਤ ਭਸਰਫ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਪੱ੍ਛੇ ਹੈ। 
 

ਸਾਂਝੀ ਿਾਸਾ ਭਕਸ ੇਨਸਲ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਹੱਸਾ ਹੈ। 2021 ਭਵੱਚ, 56 ਲੱਖ  ਜਾਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਘਰ ਭਵੱਚ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪ੍ਰੋਟ੍ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੀ 2016 ਭਵੱਚ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾ ਂਜਾ ਂ20.6 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਘਰ 

ਭਵੱਚ ਭਕਸ ੇਹੋਰ ਿਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਵਚ ਪ਼੍ੁੱਭਛਆ ਭਕ ਉਹ ਭਕਿੰਨੀ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਿੰਗਰਜੇੀ ਿੋਲਦ ੇ

ਹਨ। 2021 ਭਵੱਚ, 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਆਿਾਦੀ ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾ ਂਨਹੀ ਂਿੋਲਦੀ ਜਾਂ ਭਿਲਕ਼ੁਲ ਨਹੀ ਂਿੋਲਦੀ ਸੀ। 
 

2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਭਹਲਾਂ - ਅੱਜ SBS (ਐਸ ਿੀ ਐਸ ) ਅਤੇ ABS (ਏ ਿੀ ਐਸ) ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਭਜਤ 

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿਿੰਨਤਾ ਡੇਟ੍ਾ ਸਮੈੀਨਾਰ ਭਵਚ ਿੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂਡੀ ਭਵਕਸ, SBS (ਐਸ ਿੀ ਐਸ ) ਡਾਇਰਕੈਟ੍ਰ ਆਫ਼ ਭਨਊਜ ਅਤੇ 

ਕਰਿੰਟ੍ ਅਫੇਅਰਜ ਨੇ ਭਕਹਾ, “1975 ਭਵੱਚ SBS (ਐਸ ਿੀ ਐਸ ) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿਾਸਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿੰਮ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਭਵੱਚ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਪ੍ਛਲੇ 45 ਸਾਲਾ ਂਦਰੌਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਨਸਿੰਭਖਆ ਿਹ਼ੁਤ ਭਜਆਦਾ ਿਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੱ SBS (ਐਸ ਿੀ 

ਐਸ ) 63 ਿਾਸਾਵਾਂ ਭਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਿੰਕਿੇ ਇਹ ਦਸੱਣ ਦੀ ਕ਼ੁਿੰਜੀ ਹੈ ਭਕ ਅਸੀ ਂਿਾਸਾ ਦੇ 

Media release 



 

ਿਾਈਚਾਭਰਆਂ ਦ ੇਆਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਭਵਚ ਇੱਿੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਭਧਆਨ ਭਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਕਹਿੀਆਂ 

ਿਾਸਾਵਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" 

 

2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਾਰ ੇਭਵਸਲੇਸਣ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਭਿਿੰਨਤਾ (2021 Census - Cultural 

diversity in Australia) ਪ੍ਿਹੋ ਜਾਂ  ਐਸ ਿੀ ਐਸ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਸਪ੍ਲੋਰਰ(SBS Census Explorer) 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟ੍ਾ 

ਦੀ ਪ੍ਿਚੋਲ ਕਰੋ। ਭਵਸਲੇਸਣ ਭਵਚੱ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਿਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪ੍ਾਲੀ ਿਾਈਚਾਭਰਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਭਧਐਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਨੋਟ੍ਸ  

• ਮੀਡੀਆ ਿੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੰਟ੍ਰਭਵਊਆਂ ਲਈ, media@abs.gov.au 'ਤੇ  ਜਾਂ 1300 175 070 'ਤੇ ABS ਮੀਡੀਆ ਟ੍ੀਮ 

ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ । 

•  ਸਾਡੀ ਈਮਲੇ ਸ ਚਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਿੋ ਅਤੇ ਭਰਲੀਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲੀਜ ਜਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ।ੋ 

• 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Census media backgrounders ਉਤੇੱ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ। 

• QuickStats tool ਸਾਧਨ ਰਾਹੀ ਂ2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟ੍ਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ।ੋ     

• • 'ਜਾਤੀ' ਅਤੇ 'ਨਸਲ' ਸਿਦ ਨ ਿੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਿਾਂ ਨਾਲ ਜੋਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭਹਮਤੀ ਵਾਲੀ 

ਪ੍ਭਰਿਾਸਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ABS ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਵੱਚ ਜਾਤੀ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਹ਼ੁ-ਪ੍ਸਾਰੀ ਪ੍ਹ਼ੁਿੰਚ ਅਪ੍ਣਾਈ ਹੈ। 

• ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਵਭਿਿੰਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  Standards for Statistics on Cultural 

and Language Diversity ਅਤੇ Australian Standard Classification of Cultural and Ethnic Groups 

(ASCCEG). ਦੇਖ।ੋ 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021
https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021
https://www.sbs.com.au/census-explorer-2021/index.html?lang=en&placeType=australia&places=australia&topic=cultural-diversity
https://www.abs.gov.au/census/census-media-hub/news/backgrounders
https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/search-by-area
https://www.abs.gov.au/statistics/standards/standards-statistics-cultural-and-language-diversity/australia
https://www.abs.gov.au/statistics/standards/standards-statistics-cultural-and-language-diversity/australia
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-standard-classification-cultural-and-ethnic-groups-ascceg/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-standard-classification-cultural-and-ethnic-groups-ascceg/latest-release

