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ਰੀਡੋ ਲੇਕਸ ਦੇ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੰਿਗਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸ�ੋਤ ਇੱਥ� ਦ ੇ

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਲੋਕ, ਆਰਿਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ-

ਬਾੜੀ, ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਇੱਥ� ਦੀਆਂ 

ਸੰੁਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਵਾਲੀਆ ਂਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੀਲ� ਹਨ। ਰੀਡ ੋਜਲਮਾਰਗ (Rideau Waterway) ਦ ੇਇਲਾਵਾ, 

ਇੱਥ� ਦੀਆਂ ਝੀਲ� ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 500 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (310 ਮੀਲ) ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਮ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਸ ਨਗਰ ਨ�  ਦੋ ਥਾਵ� ਤ ੇ

ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
 

ਰੀਡੋ ਲੇਕਸ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ�ਡ (Portland) ਿਬਗ 

ਰੀਡੋ ਝੀਲ (Big Rideau Lake) ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਵਾਰ ਹੈ। ਿਨਊਬੋਰੋ (Newboro) ਨੰੂ ਮਛੇਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰਗ ਸਮਿਝਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਅਤ ੇਸੈਲਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸ਼�ਤਮਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵਾਲੇ 

ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ� ਚੈਫੀਸ ਲੌਕਸ (Chaffeys Locks) ਇੱਕ ਹੈ। ਡੇਲਟਾ (Delta) ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਨ ਿਮਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ 1810 ਿਵਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 

ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਕੌਮੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਥ� ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਿਗਨ (Elgin) ਨੰੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਮੰਿਨਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਛੋਟ ੇ

ਿਪੰਡ� ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਚ�ਟਰੀ (Chantry), ਕ�ੋਸਬੀ (Crosby), ਫੋਰਫਰ (Forfar), ਲੰਬਾਰਡੀ (Lombardy), ਮੌਰਟਨ (Morton), ਪਲੱਮ ਹੌਲੋ 

(Plum Hollow) ਅਤੇ ਿਫਿਲੱਪਸਿਵਲ (Philipsville) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 

ਟਾਊਨਿਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਰੀਡੋ ਲੇਕਸ 

ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ: 10,326 (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: $ 82,725 

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $ 95,437 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6%  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 2,640 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 5,015 

      2 ਬਡੈਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $794 

      ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ: $325,163 

    

 

www.twprideaulakes.on.ca 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

Michael Dwyer, ਮੱੁਖ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (CAO)    1439 County Road 8, Delta, Ontario K0E 1G0 Canada 

ਟਾਊਨਿਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਰੀਡ ੋਲੇਕਸ         613-928-2251  /  info@twprideaulakes.on.ca   
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