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ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥਟਾਉਨ-ਿਕਟਲੀ ਕਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਘਰ ਹ ੈਜ ੋ
ਇੱਥ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ 
ਇਤਹਾਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜੌੂਦ ਹ ੈ ਿਜਵ� ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਨਦੀ (St 
Lawrence River) ਦੇ �ਪਰ ਬੱਟਰਨਟ ਬੇ (Butternut Bay), ਐਿਡਸਨ 
(Addison), ਟੋਲੇਡੋ (Toledo), ਿਟਨਕੈਪ (Tincap) ਅਤੇ ਗ�ੀਨਬਸ਼ੁ 
(Greenbush) ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਇੱਥ� ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ� ਿਵਚ ਬੇਲੈਮੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 
ਕ�ਪਗ�ਾ�ਡ (Bellamy Park and Campground), ਿਗੱਬਨਜ਼ ਫੈਿਮਲੀ ਫਾਰਮ 
ਮੇਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ (Gibbons Family Farm Maple 
Sugar House and Museum), ਿਲਨ ਹਰੈੀਟੇਜ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ (Lyn Heritage 
Museum) ਅਤੇ ਿਲਨ ਿਪਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Lyn Pit Conservation) ਅਤੇ ਮੈਕ 
ਜੌਨਸਨ ਵਣ-ਜੀਵਨ ਇਲਾਕੇ (Mac Johnson Wildlife Areas) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 
ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥਟਾਉਨ-ਿਕਟਲੀ ਨੰੂ ਿਮ�ਸਪੈਲਟੀ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਵਪਾਰਕ ਪਾਰਕ 
ਤੇ ਮਾਣ ਹ ੈਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ� ਲਈ ਥਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਵਚ ਵਪਾਰ� ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ� ਦਾ ਇੱਕ ਅਨ� ਖਾ ਸੁਮਲੇ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਦੇ ਨ� 
ਟ�ੋਇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ (Troy Manufacturing), ਲਾਫਾਰਜ ਕੈਨ� ਡਾ ਇੰਕਾਰਪੋਰਿੇਟਡ (Lafarge Canada Inc.), ਪ�ਾਇਸਡੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 
(Pricedex Software), ਹ�ਿਡ�ਕਸ ਹਟੋਲ ਐਡਂ ਰਸੈਟੋਰ�ਟ ਇਕੁਇਪਮ�ਟ (Hendrix Hotel and Restaurant Equipment), ਕਸਟਮ ਡੈਕੋਰ 
ਕਾਰਪੈਟ ਵਨ (Custom Decor Carpet One), ਿਬਲਟ ਰਾਈਟ ਯੂਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਬਾਡੀਜ਼ ਐਡਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ (Built Rite Utility Bodies and 
Supplies) ਅਤੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਿਲਿਮਿਟਡ (Thousand Islands Concrete Ltd) ਹਨ। ਇੱਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨ� 
ਬਰਨਬ�ੀ ਫਾਰਮਜ਼ (Burnbrae Farms) ਹੈ ਜ ੋਆਂਿਡਆ ਂਅਤੇ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆ ਂਨਵੀਆਂ, ਇਨਾਮ ਿਜੱਤਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਢ� ਰਾਹ� ਇਸਨ�  ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਿਕ�ਸ਼ੀ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਹ।ੈ ਬਰਨਬ�ੀ (Burnbrae ) ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ 
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਹ ੈਅਤੇ ਬ�ੌਕਿਵੱਲ ਸ਼ਿਹਰ (City of Brockville) ਿਵਚ ਵੀ। 
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      ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
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ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ:  9,854 (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: $78,455  
ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $91,923 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6 %  
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ:  2,455 
ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ:  4,190 
2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ:    $1,072 
ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ:  $281,391 

    
    
 


