لیڈز گرین ول
www.leedsgrenville.com
جب بات ہو مقام ،معیار زندگی اور رسائی کی تو لیڈز گرن ول کا منفرد فائدہ ہے۔ ریڈو کے
آبی راستوں کی نگرانی کے عالوہ کاؤنٹیوں کے جنوب میں سینٹ الرنس دریا اور 1000
جزیرے اور شمال میں عالمی ورثہ جاتی مقام واقع ہیں۔ اس کے وسط میں  ،لیڈز گرین ول
کو جاذب نظر جھیلوں ،فرنٹینک آرچ بائوسفیئر ریزرو ،ابتدائی گھریلو صنعت ،جنگالت اور
زرخیز کھیتوں والی جگہ کا فخر حاصل ہے۔
تعطیالت کے لیے جنت اور بال تردید حکمت عملی پر بننے واال مقام ،لیڈز گرن ول صوبۂ
انتاریو میں نقل و حمل کا گڑھ ہے۔ اس کا رقبہ  3،350مربع کلو میٹر پر پھیال ہوا ہے اور
کاروبار اور صنعت کے لیے شاہراہوں  401اور  ،416بنیادی سی این آر الئین ،ایک گہرے پانی کی بندرگاہ اور امریکہ جانے والے دو بین
االقوامی پلوں تک قابل رشک رسائی دیتا ہے۔ کاؤنٹیاں ٹورانٹو اور مانٹریال کے وسط میں واقع ہیں۔ بین االقوامی ہوائی اڈے  30سے  60منٹ کے
فاصلے پر ہیں۔
لیڈز گرن ول کی حدود میں سینٹ الرنس کالج اور کیمپٹ ول میں گؤلف یونیورسٹی ہے ،اور کنگز ٹن اور اوٹاوا میں یونیورسٹیاں ،ایک گھنٹے
سے بھی کم کے سفر پر ہیں۔ یہ خطہ ہنر مند کارکنوں اور بالموازنہ نرخوں کا گڑھ ہے۔ بین االقوامی ،قومی ،عالقائی اور مقامی کاروبار اور
صنعتیں اپنے مالزمین کو بہترین معیار زندگی فراہم کرتے ہیں۔ یہ عالقہ صوبے کی کئی دوسری جگہوں کی نسبت سستا ،کم ٹیکس،کم کرایہ
اور کم زمینی مالیت رکھتا ہے۔ اس کی حدود میں  10صف در صف میونسپلٹیاں ہیں اور تین علیحدہ میونسپلٹیاں ہیں جو شہری مراکز سے
شروع ہو کر دیہی عالقوں تک براڈ بینڈ کی رسائی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں۔
کل آباد 99,306
جنوری کا اوسط درجۂ حرارت

-8oC

)(27oF

جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت (70oF) 26oC
عام ساالنہ رسوب سازی  784 mm ,بارش  198 cm,برف
اوسط گھریلو آمدن 71,036 $
اوسط شرح بے روزگاری 6-7%
ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان 32,390
کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان 34,304
دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ 750 $ - 650 $
اوسط  3بیڈروم علیحدہ بنگلی 241,026 $
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