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ਐਡਵਰਡਜ਼ਬਰਗ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਨਦੀ ਸਮੰੁਦਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤ ੇ
ਸਿਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਮੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡੀਨਲ ਅਤੇ ਸਪ�ਸਰਿਵੱਲ 
(Cardinal and Spencerville) ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟ ੇਛੋਟ ੇ ਿਪੰਡ ਹਨ। ਇਿਤਹਾਸਕ ਥਾਵ�, 
ਸਕੂਲ, ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥ� ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ� ਿਵਚ 
ਸਪ�ਸਰਿਵੱਲ ਿਮੱਲ (Spencerville Mill) ਅਤ ੇਕੌਮੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਥ� ਬੈਟਲ ਆਫ ਦ ਿਵੰਡਿਮਲ (Battle 
of the Windmill) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਹਾਈਵੇ 401 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 416 ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥ� ’ਤੇ ਸਿਥਤ ਐਡਵਰਡਜ਼ਬਰਗ ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਿਵਚ ਜੌਨਸਟਾਉਨ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਾਰਕ 
(Johnstown Industrial Park) ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 400 ਏਕੜ ਵਧੀਆ ਅਿਵਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੌਨਸਟਾਉਨ ਿਵਚ ਸ�ਟ 
ਲਾਰ�ਸ ਨਦੀ ਦੇ �ਪਰ ਿਪ�ਸਕੌਟ-ਓਡ�ਸਬਰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲ (Prescott-Ogdensburg International Bridge) ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਸਮੰੁਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੋਰਟ ਆਫ ਿਪ�ਸਕੌਟ (Port of Johnstown), ਅਤ ੇ
ਇਸਦੇ ਅਨਾਜ ਐਲੀਵੇਟਰ ਇਸ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ �ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗ�ੇਟ ਲੇਕਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹਨ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਿਵਚ 
$35-ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਨ� ਡੀਅਨ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ (CNR) ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ� ਲੰਘਦੀ ਹੈ। 
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨ� ੜ ੇਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ 2 ਦੇ �ਤਰ ਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਈਸਟ ਵੁਡ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਇੰਡਸਟ�ੀਅਲ ਪਾਰਕ 
ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ:  7,093 (Statistics Canada Census 2016) 

ਜਨਵਰੀ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 

ਜੁਲਾਈ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ:  26 ⁰C (70 ⁰F) 

ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰ�ਣ (ਮ�ਹ, ਬਰਫ ਆਿਦ): 784 mm rain, 198 cm snow 

ਪ�ਿਤ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ: $70,940  

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $93,343 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ: 5-6 %  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 1,170 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 2,225 

2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ:  $895                                              

ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ: $276,921 

    
 


