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بالشبہ لیڈز گرن ول میں تیزی سے ترقی کرنے والی بلدیاتی بستی نارتھ  
گرن ول معاشی ترقی کے لیے بہت سی امیدیں پیش کرتی ہے۔ یہ میونسپلٹی 

 20اوٹاوا، بین االقوامی ہوائی اڈہ اور جانز ٹاؤن میں امریکہ کی سرحد سے 
لوگوں کی آبادی کا  15،000منٹ کے فاصلے پر  واقع ہے ۔یہ شاندار عالقہ 

گہوارہ ہے جو کہ معیاری طرز زندگی، قدرتی ورثے، اہم سہولیات، مثبت نشو 
نما اور بہت کچھ کے ساتھ شہری اور قصبے کی ثقافتوں کا منفرد امتزاج 

 رکھتا ہے۔  

کی شاہراہ سے  416نارتھ گرن ول "سر سبز اور پیداواری" عالقہ ہے جو 
ھ رہائشی اور تجارتی ترقیاتی عالقہ پیش کرتا ہے۔ بلدیہ کے پاس کیمپٹ ول کے بنیادی اندورن شہر ملحقہ کارآمد عالقے کے سات

تجارتی اثاثے ہیں جو کہ سر سبز، صاف اور تخلیقی کاروبار کے لیے بہترین ہے۔ نارتھ گرین ول یونیورسٹی برائے گؤلف کیمپٹ ول 
) کا گھر ہے ۔ اس عالقے کو انتاریو کے بہترین کارکردگی Ferguson Forestry Centreمرکز ( ر فرگوسن جنگالتیاو کیمپس

والے دو اسکولوں، کیمپٹ ول کے پھیلتے ہوئے ضلعی ہسپتال جس میں معالجوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، معیاری تفریحی سہولیات 
 300،000پر ایک بڑا  43مارٹ، اسٹیپلز اور اسکوٹیو بینک کے ساتھ کاؤنٹی روڈ اور ایک نئی الئبریری کا فخر بھی حاصل ہے۔ وال 

کا  پرچون فروشیکا ترقیاتی عالقہ بھی زیر عمل ہے۔ یہ کولونیڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے  پرچون فروشیمربع فٹ پر مشتمل 
 .منصوبہ ہے۔
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 (Statistics Canada Census 2016) 16,451  دابآ لک
   8oC- (27oF)    جنوری کا اوسط درجۂ حرارت

   26oC  (70oF) الئی کا اوسط درجۂ حرارتجو
 برف ,cm 198 بارش  , mm 784 عام ساالنہ رسوب سازی

   $104,421     فی کس آمدنی
  $ 116,042  اوسط گھریلو آمدن

   %6-5  اوسط شرح بے روزگاری
   3,745        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
 7,900کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 1,155 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 369,847                                    

 
 
 


