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பிராந்தியத்தில் தனித்துவைான ஓர்அனுகூலம் இருக்ைின்றது. சதற்ணை புனித

ணலாரன்ஸ் நதி (St Lawrence River) ைற்றும் 1000 தீவுைள் ஆைியனவும், வடக்ணை
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Biosphere Reserve) ஒரு பாைம், முக்ைியைான குடிமெ வாெஸ்தலப் பகுதி, ைாடுைள்
ைற்றும் வளைான பண்ம

நிலம் என்பன லீட்ஸ் ைிசரன்வில் பிராந்தியத்தின்

மையப்பகுதியில் நிமறந்து உள்ளன.
ஒரு

ைாைா

விடுமுமறைால
த்தில்

சுவர்க்ைணலாை

வலயம்

ணபாக்குவரத்துக்ைான

ஒரு

எனக்

ைருதப்படும்

ைத்திய

லீட்ஸ்

நிமலயைாைவும்

ைிசரன்வில்

விளங்குைின்றது.

விஸ்தீரைான இப்பிராந்தியத்தின் வியாபாரங்ைள் ைற்றும் மைத்சதாழில்ைள்

பிராந்தியம்
3,350

.

ெதுர

ஒன்ராறிணயா
ைிணலாைீ ற்றர்

சபருந்சதருக்ைள் 401 ைற்றும் 416, பிரதான

CNR ைார்க்ைம், ஒரு ஆழ நீர்த்துமறமுைம், ைற்றும் அசைரிக்ைா செல்லும் இரண்டு ெர்வணதெப் பாலங்ைள் ஆைியவற்மற
இலகுவில்

அணுை

முடிைிறது.

இவ்விரண்டு

இம

ைாநிலங்ைள்

சராசறான்ணரா

நைருக்கும்

சைான்ட்றீல்

நைருக்கும்

ைத்தியில் அமைந்திருக்ைின்றன. இங்ைிருந்து ெர்வணதெ விைான நிமலயங்ைள் 30-60 நிைிடங்ைளில் அமடயக்கூடியவாறு
அமைந்துள்ளன.

இந்த லீட்ஸ் ைிசரன்வில் பகுதியின் நைர எல்மலக்குள் புனித ணலாரன்ஸ் ைல்லூரியும் குசவல்ப் பல்ைமலக்ைழைத்தின்
சைம்ட்வில்

வளாைமும்

அமைந்து

பல்ைமலக்ைழைங்ைள் ஒரு ை

இருக்ைின்றன.

ைிங்ஸ்டன்

ித்தியாலத்திற்கும் குமறந்த

பய

(Kingston)

ைற்றும்

ஒட்டாவா

நைரங்ைளின்

தூரத்தில் இருக்ைின்றன. இந்தப் பிராந்தியத்தில்

ணதர்ச்ெிசபற்ற ஊழியர்ைள் ணபாட்டிைரைான விமலைளில் ணெமவ வழங்குைின்றனர். ணதெிய, ெர்வணதெ, பிராந்திய ைற்றும்
உள்ளூர் வியாபார நிமலயங்ைளும் மைத்சதாழிற்ொமலைளும் தத்தைது ஊழியர்ைளுக்கு ெிறப்பான வாழ்க்மைத் தரத்மத
இங்குஅமைத்துக் சைாடுக்ை முடியும். இம்ைாைா
வாடமைைள் ைற்றும் ைா
எல்மலைளுக்குள்
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த்திலுள்ள ஏமனய பல பிராந்தியங்ைமளப் பார்க்ைிலும் இங்கு வரிைள்,

ி விமலைள் என்பன குமறவாை இருப்பதனால் செலமவக் ைட்டுப்படுத்த முடிைிறது. இதன்

குமறந்த-ைட்ட

ைாநைரங்ைளும்

மூன்று

தனித்தனியான

ைாநைரங்ைளும்

இருக்ைின்றன.

நைர

நிமலயங்ைள் முதல் அைலஅமலவரிமெ வெதியுடன் கூடிய ைிராைிய புைலிடங்ைள் வமரயான பல வித இடங்ைள்
இவற்றில் அடங்கும்.

சைாத்தச் ெனத்சதாமை:

99,306 (2011 Census)

ஜனவரி ைாதச் ெராெரி சவப்பநிமல:
யூமல ைாதச் ெராெரி சவப்பநிமல:
வருடாந்த ெராெரி ைமழவழ்ச்ெி:
ீ

-8 ⁰C (27 ⁰F)

26 ⁰C (70 ⁰F)

784 mm ைமழ, 198 cm பனி

ெராெரி வட்டு
ீ
வருைானம்: $71,036 (Statistics Canada 2010)
ெராெரித் சதாழிலின்மை வதம்:
ீ

6-7 %

உயர் பாடொமலக் ைல்வி சபற்ற வயதுவந்தவர்ைள்:

32,390

ைல்லூரி அல்லது பல்ைமலக்ைழை டிப்புணளாைாப் பட்டம் சபற்ற வயதுவந்தவர்ைள்:

34,304

2 படுக்மை அமறைள் அடங்ைிய அடுக்குைாடி வதிவிடத்தின் ெராெரி ைாதாந்த வாடமைச் செலவு: $650 to $750
ெராெரி 3 படுக்மையமற விலைியிருப்பதாை ைாளிமை:

ணைலதிைத் தைவல்ைள்:

$241,026 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2014)
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