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کے  ڈویگرن ول کا منفرد فائده ہے۔ ر ڈزیتو ل یک یاور رسائ یزندگ اریجب بات ہو مقام، مع
 1000اور  ایالرنس در نٹیس ںیکے جنوب م وںیکے عالوه کاؤنڻ ینگران یراستوں ک یآب

ول  نیگر ڈزی، ل ںی۔ اس کے وسط مںیمقام واقع ہ یورثہ جات یعالم ںیاور شمال م رےیجز
صنعت، جنگالت اور  لویگھر یابتدائ زرو،یر ئریآرچ بائوسف نکیفرنڻ لوں،یر جھکو جاذب نظ

جگہ کا فخر حاصل ہے۔ یوال توںیکھ زیزرخ  

 ۂگرن ول صوب ڈزیپر بننے واال مقام، ل یحکمت عمل دیجنت اور بال ترد ےیکے ل التیتعط
ہوا ہے اور  الیھپر پ ڻریمربع کلو م 3،350نقل و حمل کا گڑھ ہے۔ اس کا رقبہ  ںیم ویانتار

 نیجانے والے دو ب کہیاور امر هبندرگا یک یگہرے پان کیا ن،یآر الئ نیا یس یادی، بن416اور  401شاہراہوں  ےیکاروبار اور صنعت کے ل
منٹ کے  60سے  30اڈے  یہوائ یاالقوام نی۔ بںیواقع ہ ںیکے وسط م الیڻورانڻو اور مانڻر اںیہے۔ کاؤنڻ تاید یپلوں تک قابل رشک رسائ یاالقوام

۔ںیفاصلے پر ہ  

گھنڻے  کیا اں،یورسڻیونی ںیہے، اور کنگز ڻن اور اوڻاوا م یورسڻیونیگؤلف  ںیول م مپٹیالرنس کالج اور ک نٹیس ںیحدود م یگرن ول ک ڈزیل
کاروبار اور  یاور مقام یعالقائ ،یقوم ،یاالقوام نیخطہ ہنر مند کارکنوں اور بالموازنہ نرخوں کا گڑھ ہے۔ ب ہی۔ ںیکم کے سفر پر ہ یسے بھ

 ہیکرا کس،کمینسبت سستا، کم ڻ یجگہوں ک یدوسر یکئ یعالقہ صوبے ک  ہی۔ ںیفراہم کرتے ہ یزندگ اریمع نیکو بہتر نیاپنے مالزم ںینعتص
مراکز سے  یجو شہر ںیہ اںیونسپلڻیم حدهیعل نیاور ت ںیہ اںیونسپلڻیصف در صف م 10 ںیحدود م یرکھتا ہے۔ اس ک تیمال ینیاور کم زم

۔ںیہ یہوئ یلیکے ساتھ پھ یرسائ یک نڈیعالقوں تک براڈ ب یہیشروع ہو کر د  

ول نیگر ڈزیل  
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 (Statistics Canada 2016) 100,546 کل آباد 
   8oC- (27oF)  جنوری کا اوسط درجۂ حرارت  
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,cm 198 بارش  , mm 784 یعام ساالنہ رسوب ساز
  $ 83,423  اوسط گھریلو آمدن

   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری
   25,375        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  44,305 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 865 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
بیڈروم علیحدہ بنگلی 3اوسط  $ 286,323 (2019)                                   
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