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جزیرےکے وسط میں واقع گینینوکوۓ مشرقی انتاریو کے حیرت انگیز پانی سے  1000
متصل عالقوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اس عالقے نے مسافروں، کاروباری حضرات 

 اور رہائشیوں کے لیےحقیقتًا عالمی معیار کی منزل کے طور پر ترقی کی ہے۔
 

ے اور ترقی کو جاری رکھے ہوئے ہے جو اسے گینینوکوۓ ایسے ماحول کو تخلیق کرن
جدت والی خطرناک مہمات کی ترقی اور توسیع کرنے دے۔ عالقے کی ترقی میں سرمایہ 

کاری، جو بہترین معیار زندگی کو بڑھانا جاری رکھے، ہی عالقے کی خوشحالی کی کنجی 
  ہے۔ مقام۔  ۔ ۔ ۔ ۔ مقام ۔ ۔ ۔ ۔  مقام

 
ری مقام ہے۔گینینوکوۓ ایک مربوط کاروبا  

 
ملین صارفین پر مشتمل ہے، جس کا نصف شمالی امریکہ کی صنعت ہے جو کہ ایک دن کے سفر پر  11گینینوکوۓ اس بازار کا مرکز ہے جو 

 ہے۔ یہاں قائم کاروبار متحده ریاست ہائے امریکہ تک آسان اور فوری رسائی کے عالوه کینیڈا کے تین بڑے شہروں کی قربت کا فائده اڻھاتے
ہیں۔ گینینوکوۓ ۓ میں بہت ہنر مند اور مستحکم مزدور طاقت ہے۔ یہاں سیاحت میں روزگار اور خدمات فراہم کرنے والے پیشوں میں توازن 
کے ساتھ ، پیشہ ورانہ میالن صنعتکاری کی طرف ہے۔ خطے کی مضبوط، باقاعدگی سے بڑھنے والی معیشت ہے جو ایک طرف تو ہنر مند 

وسیلے کے طور پر کام کرتی ہے جب کہ دوسری طرف آپ کی پیداوار اور خدمات کے لیے اچھی مارکیٹ پیش کرتی  مزدوروں کے بہترین
 ہے۔

 
 ہمیں اپنی سرمایہ کاری اور معیار زندگی میں مدد کرنے دیں!

 

کا قصبہ ۓ نوکوینیگ  
www.gananoque.ca 

 (Statistics Canada 2016 Census) 5,159  دابآ لک
   8oC- (27oF)  جنوری کا اوسط درجۂ حرارت  
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,cm 14 بارش  , mm 22 عام ساالنہ رسوب سازی
  $85,838  اوسط گھریلو آمدن

   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری
  1,380        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  2,030 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 861 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
بیڈروم علیحدہ بنگلی 3اوسط  $ 266,361                                    
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