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அைமவ�டம், வாழ்க்ைகத் தரம் மற்�ம் இல�வ�ல் ெசன்றைடயக்��ய 

தன்ைம ஆகிய கண்ேணாட்டங்கள�ல் பார்க்�ம் ேபா� �ட்ஸ் கிெரன்வ�ல் 

ப�ராந்தியத்தில் தன�த்�வமான ஓர்அ��லம் இ�க்கின்ற�. ெதற்ேக �ன�த 

ேலாரன்ஸ் நதி (St Lawrence River) மற்�ம் 1000 த��கள் ஆகியன�ம், வடக்ேக 

உலக மர��ைம ஸ்தலமான றிேடா கால்வாய் ந�ர்மார்க்க�ம் 

இம்மாநிலங்க�க்� அ�கில் அைமந்� உள்ளன. அழ� மி�ந்த ஏ�கள், 

�ெரான்ட்�னாக் வ�ல்வைள� உய�ர்க்ேகாள சரணாலயத்தின் (Frontenac Arch 

Biosphere Reserve) ஒ� பாகம், �க்கியமான ��ைச வாசஸ்தலப் ப�தி, கா�கள் 

மற்�ம் வளமான பண்ைணநிலம் என்பன �ட்ஸ் கிெரன்வ�ல் ப�ராந்தியத்தின் 

ைமயப்ப�திய�ல் நிைறந்� உள்ளன. 
  

ஒ� வ���ைறகால �வர்க்கேலாக வலயம் எனக் க�தப்ப�ம் �ட்ஸ் கிெரன்வ�ல் ப�ராந்தியம் . ஒன்ராறிேயா 

மாகாணத்தில் ேபாக்�வரத்�க்கான ஒ� மத்திய நிைலயமாக�ம் வ�ளங்�கின்ற�. 3,350 ச�ர கிேலாம�ற்றர் 

வ�ஸ்த�ரமான இப்ப�ராந்தியத்தின் வ�யாபாரங்கள் மற்�ம் ைகத்ெதாழில்கள்  ெப�ந்ெத�க்கள் 401 மற்�ம் 416, ப�ரதான 

CNR மார்க்கம், ஒ� ஆழ ந�ர்த்�ைற�கம், மற்�ம் அெம�க்கா ெசல்�ம் இரண்� சர்வேதசப் பாலங்கள் ஆகியவற்ைற 

இல�வ�ல் அ�க ��கிற�. இவ்வ�ரண்� இைணமாநிலங்கள் ெராெறான்ேரா நக�க்�ம் ெமான்ட்ற�ல் நக�க்�ம் 

மத்திய�ல் அைமந்தி�க்கின்றன. இங்கி�ந்� சர்வேதச வ�மான நிைலயங்கள் 30-60 நிமிடங்கள�ல் அைடயக்��யவா� 

அைமந்�ள்ளன.        
 

இந்த �ட்ஸ் கிெரன்வ�ல் ப�திய�ன் நகர எல்ைலக்�ள் �ன�த ேலாரன்ஸ் கல்���ம் �ெவல்ப் பல்கைலக்கழகத்தின்  

ெகம்ட்வ�ல் வளாக�ம் அைமந்� இ�க்கின்றன. கிங்ஸ்டன் (Kingston) மற்�ம் ஒட்டாவா நகரங்கள�ன் 

பல்கைலக்கழகங்கள் ஒ� மண�த்தியாலத்திற்�ம் �ைறந்த பயண �ரத்தில் இ�க்கின்றன. இந்தப் ப�ராந்தியத்தில் 

ேதர்ச்சிெபற்ற ஊழியர்கள் ேபாட்�கரமான வ�ைலகள�ல் ேசைவ வழங்�கின்றனர். ேதசிய, சர்வேதச, ப�ராந்திய மற்�ம் 

உள்�ர் வ�யாபார நிைலயங்க�ம் ைகத்ெதாழிற்சாைலக�ம் தத்தம� ஊழியர்க�க்� சிறப்பான வாழ்க்ைகத் தரத்ைத 

இங்�அைமத்�க் ெகா�க்க ���ம். இம்மாகாணத்தி�ள்ள ஏைனய பல ப�ராந்தியங்கைளப் பார்க்கி�ம் இங்� வ�கள், 

வாடைககள் மற்�ம் காண� வ�ைலகள் என்பன �ைறவாக இ�ப்பதனால் ெசலைவக் கட்�ப்ப�த்த ��கிற�. இதன் 

எல்ைலக�க்�ள் 10 �ைறந்த-மட்ட மாநகரங்க�ம் �ன்� தன�த்தன�யான மாநகரங்க�ம் இ�க்கின்றன. நகர 

நிைலயங்கள் �தல் அகலஅைலவ�ைச வசதி�டன் ��ய கிராமிய �கலிடங்கள் வைரயான பல வ�த இடங்கள் 

இவற்றில் அடங்�ம். 
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ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:  100,546 (Statistics Canada 2016) 

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 

�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:  26 ⁰C (70 ⁰F) 

வ�டாந்த சராச� மைழவ �ழ்ச்சி:  784 mm மைழ, 198 cm பன� 

சராச� வ �ட்� வ�மானம்: $83,423 (Stats Canada 2016) 

சராச�த் ெதாழிலின்ைம வ �தம்:  5-6  %  

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:  25,375 

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:  44,305 (Stats Canada 2016 

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச� மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $865 

சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:  $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019)          

ேமலதிகத் தகவல்கள்: 

Ann Weir, ெபா�ளாதார அப�வ��த்தி �காைமயாளர் 32 Wall Street, Suite 300; Brockville, ON K6V4R9 Canada 

�ட்ஸ் கிெரன்வ�ல்     613-342-3840 ext. 5365 / ann.weir@uclg.on.ca  
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