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�ெராக்வ�ல்

நகரம்

வ��திகள்

ந�ண்டகாலமாகப்
அழகிய

ெசௗக�கமான

மற்�ம்

அைமவ�டம், கண்கவ�ம்

ேபாட்�கரமான

�கழ்ெபற்�

ேதாற்றத்ைத

வந்�ள்ள

காணக்��ய

இடமா�ம்.

இடத்தில்

ெசன்ற்

இன�ைமயான

வதிடங்கள�ல்

ஒன்றாக

உண�

வசதிகள்

என்பவற்�க்�

ேலாரன்ஸ்

நதிக்கைரய�ன்

த��க�க்�

1000

இ�ப்பதனால் உண்ைமய�ல் இந்த �ெராக்வ�ல் நகரம்
நிைறந்த

அழ�, மிகச்சிறந்த

ெபா��ேபாக்�

மிக

அண்ைமயாக

கனடாவ�ன் இயற்ைகக் காட்சிகள்
வ�ளங்�கின்ற�.

உலக

ஆேராக்கிய

நி�வனம் இந்த �ெராக்வ�ல் நகரத்ைத உலகளாவ�ய �ைறய�ல் �றிப்ப�ட்�க் �றத்த�ந்த
ஒ� பா�காப்பான ச�கமாகத் ேதர்ந்ெத�த்� உள்ள� என்ப�ம் உங்க�க்�த் ெத��மா?
இங்� வா�கின்ற 97% அளவான நகரவாசிகள் பா�காப்பான வாழ்க்ைகைய அ�பவ�த்�
வ�வதாக

உணர்கின்றனர்

என

ஒ�

ச�கக்

க�த்தாய்வ�லி�ந்�

ெத�யவந்�ள்ள�.

அவர்கள் தம� இல்லங்கள�ல் 99% அளவான பா�காப்ைப�ம், பகல் ேநரங்கள�ல் ெவள�ய�ல்
98%

அளவான

உணர்கின்றனர்

பா�காப்ைப�ம்,
என்�

இரவ�ல்

அக்க�த்தாய்�

நகரத்தில்

எங்�

த�ர்மான�த்த�!.

நடந்தா�ம்

��ம்பங்க�ம்

85%

ஓய்�

அளவான

பா�காப்ைப�ம்

ெபற்றவர்க�ம்

அ�பவ�த்�

வாழ்வதற்�த்

தம�

வ�வதாக

வதிவ�டமாகப்

�ெராக்வ�ல் நகரத்ைதத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்� இந்த ஒேரெயா� வ�டயம்தான் மிகப் ெப�ம் கவர்ச்சியாக அைமகிற�.
வ�யாபாரங்க�க்� இந்த நகரம் �வ�ய�யல் �தியாக �க்கியமான அைமவ�டத்தில் இ�ப்பதனால் சகல ேசைவகைள�ம் இல�வாக
அ��ம் வசதி�ைடய ஒ� நகரமாக உள்ள�. . இந்த நகரம் ஒட்டாவா, ெமான்ட்�யல் மற்�ம் ெராெறான்ேரா ஆகிய நகரங்க�க்�
இைடய�ல் மத்திய�ல் அைமந்தி�க்கின்ற�. வடக்�
நிமிட

ப�ரயாண

�ரத்தில்

உள்ளன.

நி�ேயார்க் மாநிலத்திற்�ப் ேபா�ம் இரண்� சர்வேதசப் பாலங்கள் இங்கி�ந்� சில

சிறிய

ஒ�

நிைலயத்தில்

தம�

வர்த்தக

�யற்சிகைள

அைமத்�க்ெகாள்ள

வ��ம்�கின்றவர்க�க்� ெசௗக�கமான ெபா�ளாதார அ��லம் வாய்ந்த ஓர் இடமாக இ� வ�ளங்�ம். ெசன்ற் ேலாரன்ஸ்/ெப�ம்
ஏ�கள் ப�திய�ன் ந�வ�ல் அைமந்�, உலகத்தில் உட்ப�தி நிலத்தி�ள்ேள ஓ�ம் மிகப்ெப�ய ந�ர்மார்க்க வழிகள�ல் ஒன்ைற அண்மித்�
இ�ப்பதனால்

இந்த

வசதிைய�ம்,

உள்�ர்வாசிக�க்�ம்

�ெராக்வ�ல்

நகரம்

இங்�ள்ள

�ற்�லாப்

வ�யாபாரங்க�க்�
பயண�க�க்�ம்

ெப�ம்

பல்ேவ�

சர்வேதச
வைகயான

வ�யாபாரச்

சந்ைதக�க்கான

மகிழ்�ட்�ம்

ப�ரேவச

ெசயற்பா�க�க்கான

வாய்ப்ப�ைன�ம் வழங்�கிற�.
�ட்ஸ் மற்�ம் கிெரன்வ�ல் (Leeds & Grenville) ப�ராந்தியத்திற்� உங்கைள வரேவற்கின்ேறாம்! இங்� ந�ங்கள் வ�ைக தந்தைமக்� எம�
நன்றி. இந்தப் ப�ராந்தியத்தில் 13 மாநகராட்சிகள் இ�க்கின்றன. ஒவ்ெவா� மாநகராட்சிக்�ம் தன�ச்சிறப்பான கவர்ச்சி அம்சங்க�ம்
வரலா�ம்

ெபா�ளாதாரக்

கட்டைமப்�ம்

இ�க்கின்றன.

இந்தப்

ப�ராந்தியத்ைத�ம்

இதி�ள்ள

மாநகராட்சிகைள�ம்

உங்க�க்�

அறி�கப்ப�த்தி ைவக்�ம் �கமாக நாம் உங்கள� ெசாந்த ெமாழிய�ல் ஒவ்ெவா� மாநகராட்சி பற்றி�ம் கட்டைமப்�க் �றிப்�க்கைளத்
தயா�த்� ைவத்�ள்ேளாம்.
ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:

21,854 (Statistics Canada Census 2016)

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
வ�டாந்த சராச� மைழவழ்ச்சி:
�

-3 ⁰C (27 ⁰F)
26 ⁰C (70 ⁰F)

44” மைழ, 6.7” பன�

சராச� வட்�
�
வ�மானம்: $84,400
சராச�த் ெதாழிலின்ைம வதம்:
�

5-6 %

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:

5,700

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற
வய�வந்தவர்கள்:

8,890

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச�
மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $883
சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:

$251,217

ேமலதிகத் தகவல்கள்
Rob Nolan, ெபா�ளாதார அப�வ��த்தி �காைமயாளர் 1 King Street West, Brockville, Ontario K6V 7A5 Canada
�ெராக்வ�ல் நகரம்

613-342-8772 / rnolan@brockville.com
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