ਬ�ਾਕਿਵੱ ਲ ਸ਼ਿਹਰ
www.Brockville.com
ਲੰਮੇ ਿਚਰ ਤ� ਬ�ਾਕਿਵੱ ਲ ਆਪਣੀ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਿਥਤੀ, ਅਦੁੱ ਤੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ, ਲਾਜਵਾਬ
ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱ ਥ�
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਨਦੀ ਅਤੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ� ਡਜ਼ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਿਦ�ਸ਼� ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬ�ਾਕਿਵੱ ਲ ਸੱ ਚਮੁਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਵ� ’ਚ� ਇੱ ਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ (World Health
Organization) ਵੱ ਲ� ਬ�ਾਕਿਵੱ ਲ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਮਨ�ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ? ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਥ� ਦੇ 97
ਫੀਸਦੀ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵਚ� 99
ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, 98 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਇਕੱ ਲਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਬ�ਾਕਿਵੱ ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਥ� ਦੀ ਵਧੀਆ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ ਨ� ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਔਟਵਾ,
ਮ�ਿਟ�ਆਲ ਅਤੇ ਟਰ�ਟੋ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕ�ਦਰੀ ਥ� ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ ਅਤੇ �ਤਰ ਿਵਚ ਿਨਊ ਯੌਰਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲ ਇੱ ਥ� ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ� ਦੀ
ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥ� ਉਹਨ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਕ�ਦਰ ਤ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ/ਗ�ੇਟ
ਲੇ ਕਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ�ਾਕਿਵੱ ਲ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੂੰ ਵੱ ਡੀਆਂ
ਵਪਾਰਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ�� ਦੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ
ਦੇ ਸਾਧਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 21,854 (Statistics Canada Census 2016)

ਜਨਵਰੀ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ -3 ⁰C (27 ⁰F)
ਜੁਲਾਈ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 26 ⁰C (70 ⁰F)

ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰ�ਣ (ਮ�ਹ, ਬਰਫ ਆਿਦ) 44 ਇੰ ਚ rain, 6.7 ਇੰ ਚ snow

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ $84,400

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 5-6 %

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ 5,700

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ 8,890

2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ� ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ $883
ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱ ਖ ਬੰ ਗਲਾ $251,217

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
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