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ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ (1000 Islands) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਗੈਨਾਨ� ਕੁਏ 

(Gananoque) ਨੰੂ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟੈਰੀਓ (Eastern Ontario) ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਿਕਨਾਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਥ� ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 

ਿਵਸ਼ਵ ਸਤਰ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।  
 

ਗੈਨਾਨ� ਕੁਏ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵ� 

ਕਾਢ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ� ਦੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਥਤੀ ...  ਸਿਥਤੀ.... 

ਸਿਥਤੀ  
 

ਗੈਨਾਨ� ਕੁਏ ਿਜਸ ਥ� ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।  
 

ਗੈਨਾਨ� ਕੁਏ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 12 ਿਮਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ �ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤ� ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ 

ਿਦਨ ਤ� ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਆਰਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫ� ਿਨਪੁੰ ਨ ਕਾਰੀਗਰ� ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸ�ੋਤ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸ� 

ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਉ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ! 
 

 

www.townofgananoque.ca 

ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ:  5,159 (Statistics Canada 2016 Census) 

ਜਨਵਰੀ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ:  -10 ⁰C (14 ⁰F) 

ਜੁਲਾਈ ਿਵਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ:  25 ⁰C (77 ⁰F) 

      ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰ�ਣ (ਮ�ਹ, ਬਰਫ ਆਿਦ):  22 mm rain, 5.3 inches snow 

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ:  $85,838 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6 %  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ:  1,380 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ:  2,030 

2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ:  $861 

ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ:  $266,361 

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

Amanda Trafford, ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਮੈਨ� ਜਰ  30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6 Canada 

ਗੈਨਾਨ� ਕੁਏ ਸ਼ਿਹਰ       613-382-2149 ext. 127 / businesscoordinator@gananoque.ca     

 
 
 

ਗੈਨਾਨ� ਕੁਏ ਸ਼ਿਹਰ 


