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ਇਹ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਫ��ਟੇਨ� ਕ ਐਕਿਸਸ (Frontenac Axis) - ਜੋ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਸ਼ੀਲਡ (Canadian 

Shield) ਨੰੂ ਿਨਊ ਯੌਰਕ ਦੇ ਐਿਡਰੌਨਡੈਕ ਪਰਬਤ� (Adirondack Mountains) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 

ਇੱਕ ਭੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਬਣਤਰ ਹੈ – ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਿਲਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੇਜੋੜ ਕੁਦਰਤੀ 

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਥ� ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਹੈ। ਯੂਨ� ਸਕੋ ਵੱਲ� ਚੁਣੀ ਗਈ ਥ� 

ਫ��ਟੇਨ� ਕ ਆਰਚ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। �ਚੀ ਨੀਵ� ਧਰਤੀ 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਡੇਅਰੀ, ਭੇਡ� ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲ� ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

�ਦਮੀ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅਿਜਹ ੇ ਿਕਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ� ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘਰੇਲ ੂ

ਜਾਨਵਰ�, ਸੁੱ ਕੇ ਘਾਹ ਅਤੇ, ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦ� ਦੇ ਫ�ੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ “ਲੀਡਜ਼ ਮੋਢੀ ਹੈ”। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥ� ਦੇ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਰੌਕਪੋਰਟ (Rockport) ਅਤੇ ਸੀਲੇ (Seeleys) ਦੀ ਖਾੜੀ ਵੀ ਹਨ। 

ਰੌਕਪੋਰਟ ਬੋਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਘਰ ਰੌਕਪੋਰਟ ਉਹ ਥ� ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨ�  ਚੀਨ ਦੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2009 ਿਵਚ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 

ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਲਾਜਵਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇੱਥ� ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਥ� ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਜ਼ 

ਅਤੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲ� ਹਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਖੇਤਰ 1,078,641 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 

ਿਵਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ��ਸ-ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵ ੇਸੜਕ� ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲ ਇਸ 

ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਊ ਯੌਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 950 ਟਾਪੂ ਹਨ। ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9,277 ਹੈ। 
. 

 

ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਦਾ 
ਨਗਰ ਖੇਤਰ 

www.leeds1000islands.ca 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 

Steven Potter, ਮੁੱ ਖ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (CAO)      1233 Prince St. P.O. Box 280, Lansdowne, ON., KOE 1L0 Canada 

ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਉਜ਼�ਡ ਆਇਲ�ਡਜ਼ ਦਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ  613-659-2415  /  cao@townshipleeds.on.ca 

 
 
 

ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ: 9,465 (Statistics Canada Census 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 

ਪ�ਿਤ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ: $87,130  

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $99,629 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6 %  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 2,495  

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 4,300 

      2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $1,051 

ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ:  $359,319 

    
 


