
 

 

  

 

எட்ேவர்ட்ஸ்ேபர்க்/கார்�னல் நகர்ப்ப�தி கடல் ேநாக்கிய வழியாக 

அைமந்தி�க்கின்ற, கம்ப�ரமான ேதாற்றம் த�ம், ெசன்ற் 

ேலாரன்ஸ் நதிேயாரத்தில் அைமந்�ள்ள�. கார்�னல் நகரத்தி�ம் 

ஸ்ெபன்ெஸர்வ�ல் (Spencerville) நகரத்தி�ம், மற்�ம் பல எண்ணற்ற 

உட்�றக் �க்கிராமங்கள��ம் வா�கின்ற ச�கங்கள் இந்த 

நட்�ற� நகரத்தின் ��ெக�ம்பாக வ�ளங்�கின்றன. வரலாற்� 

�க்கியத்�வம் வாய்ந்த ஸ்தலங்கள், பாடசாைலகள், 

ெபா�ேபாக்� வசதிகள், �ங்காக்கள், மற்�ம் ச�க வ�யாபார 

நிைலயங்கள், நி�வனங்கள் �தலியன இங்�ள்ள மக்க�க்� 

மிகச்சிறந்த தரமான ஒ� வாழ்க்ைகைய அ�பவ�ப்பதற்கான 

வாய்ப்�க்கைள வழங்�கின்றன. இங்�ள்ள ஸ்ெபன்ெஸர்வ�ல் 

மில் (Spencerville Mill) மற்�ம் ேதசிய வரலாற்� �க்கியத்�வம் 

வாய்ந்த வ�ன்ட்மில் ேபார்க்கள ஸ்தலம் (Battle of the Windmill National 

Historic Site) என்பன�ம் கவர்ச்சியான ஸ்தலங்களா�ம்.  
 

எட்ேவர்ட்ஸ்ேபர்க்/கார்�னல்  401ஆம் மற்�ம் 416 ஆம் இலக்க ெப�ந்ெத�க்கள் சந்திக்�ம் இடத்தில் 

அைமந்தி�ப்ப�டன் இந்த நகர்ப்ப�திய�ல் ெஜான்ஸ்ர�ன் ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட அைமந்�ள்ள�. 400 ஏக்கர் 

வ�சாலமான இத் த��நிலம் ைகத்ெதாழில் அப�வ��த்திக்� பயன்படக்��யதாக அைமகின்ற�. இங்�ள்ள 

ப�ெரஸ்ெகாட்-ஒக்ெடன்ஸ்ேபர்க் (Prescott-Ogdensburg) சர்வேதச பாலம் ெஜான்ஸ்ர�ன் ப�திய�ல் ெசன்ற் ேலாரன்ஸ் 

நதிக்�க் ��க்காகச் ெசல்�வதனால் அெம�க்க ஐக்கிய மாநிலங்க�க்� ெசல்ல இல�வான வழி கிைடக்கிற�. இந்த 

நகரத்தி�ள்ள ஆழமான கடல் �ைற�கமான ப�ெரஸ்ெகாட் �ைற�கம், மற்�ம் தான�ய �க்�சாதனங்கள் என்பன 

இந்த நகரத்ைத வர்த்தக �திய�ல் வட அெம�க்க ேபேர�க�ட�ம் (Great Lakes) உலக நா�க�ட�ம் 

ெதாடர்�ப�த்�கின்றன. ேபார்ட் 2016 இல் நிைற� ெசய்ய ஒ� $ 35 மில்லியன் வ��வாக்கம் திட்டம் 

நைடெபற்�வ�கின்றன. கனடாவ�ன் ேதசியப் �ைகய�ரதப் பாைத (CNR) இந்த நகரத்தி�டாகச் ெசல்�கின்ற�. 

இந்தத் �ைற�கத்ைத அண்மித்�ள்ள ஏறக்�ைறய 50 ஏக்கர் நிலத்தில், 2-ம் இலக்க மாநில வ �திய�லி�ந்� வடக்� 

ேநாக்கி ஓ�ம் ப�திய�ல் ஒன்ராறிேயா கிழக்� வன நிைலய�ம் �ற்றாடல் ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட�ம் (Ontario East 

Wood Centre and Eco-industrial Park) அப�வ��த்தி ெசய்யப்பட்� வ�கின்றன. 
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ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:  7,093 (Statistics Canada Census 2016) 

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 

�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:  26 ⁰C (70 ⁰F) 

வ�டாந்த சராச� மைழவ �ழ்ச்சி:  784 mm மைழ, 198 cm பன� 

தன�ெயா�வர் வ�மானம்: $70,940  

சராச� வ �ட்� வ�மானம்: $93,343 

சராச�த் ெதாழிலின்ைம வ �தம்:  5-6 %  

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:  1,170 

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற  

வய�வந்தவர்கள்:  2,225 

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச� 

மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $895 

சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:  $276,921       

 


