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ਿਜੱਥ� ਤਕ ਸਿਥਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਰਸਿਤਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੀਡਜ਼ ਗ�ੈਨਿਵੱਲ 

ਕੋਲ ਬੇਜੋੜ ਲਾਭ ਹਨ। ਕਾ�ਟੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਿਵਚ ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਦਿਰਆ (St. Lawrence River) 

ਅਤੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ (1000 Islands) ਅਤੇ �ਤਰ ਵਲ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਰਾਸਤ ਵਜ� ਮੰਨੀ ਗਈ ਥ� 

ਰੀਡੋ ਨਿਹਰ ਜਲਮਾਰਗ (Rideau Canal Waterway) ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਲੀਡਜ਼ 

ਗ�ੈਨਿਵੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲ�, ਫ��ਟੇਨ� ਕ ਆਰਚ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ 

(Frontenac Arch Biosphere Reserve) ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਸੈਰਗਾਹ�, ਬਣ� ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 
 

ਛੱੁਟੀਆਂ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਗ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਥ� ਤੇ ਸਿਥਤ 

ਲੀਡਜ਼ ਗ�ੈਨਿਵੱਲ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3,350 ਵਰਗ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹਾਈਵ ੇ

401 ਅਤੇ 416 ਤਕ, ਮੁੱ ਖ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਲਾਈਨ ਤਕ, ਡੰੂਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਕ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲ� ਤਕ ਈਰਖਾ ਯੋਗ ਪਹੁੰ ਚ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਟਰ�ਟੋ ਅਤੇ ਮ�ਿਟ�ਆਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇੱਥ� 30 ਤ� 60 ਿਮੰਟ� ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ। 
 

ਸ�ਟ ਲਾਰ�ਸ ਕਾਲਜ (St. Lawrence College) ਅਤੇ ਕ�ਪਟਿਵੱਲ ਿਵਖ ੇਗੁਐਲਫ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (University of Guelph) ਲੀਡਜ਼ ਗ�ੈਨਿਵੱਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਿਕੰਗਸਟਨ ਅਤੇ ਔਟਵਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤਕ ਕਾਰ ਰਾਹ� ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਨਪੁੰ ਨ 

ਕਾਰੀਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ� ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਕੌਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ਲਾਜਵਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥ�ਵ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ, ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਿਵੱਚ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 10 ਿਮ�ਸਪੈਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਮ�ਸਪੈਲਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਕ�ਦਰ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬ�ੌਡਬ�ਡ ਵਾਲੇ ਪ�ਡੂ ਕ�ਦਰ� ਤਕ ਵਾਲੇ ਿਠਕਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
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ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ:  100,546 (Statistics Canada 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 

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $83,423 (Stats Canada 2016) 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6 %  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ:  25,375 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ:  44,305 (Stats Canada 2016) 

2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $865 (Stats Canada 2016) 

ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ:  $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019) 
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