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ریڈو جھیلوں کی بستی کی بہت سی خوبیاں ہیں اور مستقبل کے لیے مواقع اس کی مختلف  
النوع آبادی، معاشی سرگرمیوں اور  جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہیں۔ کھیتی باڑی، 

سیاحت اور سہولیات فراہم کرنے والی صنعتیں مقامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا 
سب سے بڑی توجہ مبذول کرنے والی چیز بہتات میں پائی جانے والی  القے میںکرتی ہیں۔ ع

میل) کا خط  310کلو میٹر ( 500دلفریب جھیلیں ہیں۔ ریڈو کے آبی راستوں کے عالوہ ،اس کا 
ی سرگرمی کی تفصیل اتزیادہ تر تعمیر پانی سے متصل شہر کے حصے میں ترقیساحل ہے۔ 

بلدیہ نے دو مقامات پر شمسی فارم منصوبوں کے لیے جگہ کے کے اوائل میں،  2010۔ ہے یدیت
 استعمال کی منطوری دی تھی۔

ریڈو جھیل کی ہر بستی کے پاس پیش کرنے کو کچھ ہے۔ پورٹ لینڈ بڑی ریڈو جھیل کے لیے 
باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیو بورو ،ماہی گیروں کے لیے بندرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ مقامی رہائشی 

لے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ شیفیز الکس خطے کے ایک بہت پرسکون نظام اور آنے وا
) کا فخر بڑھاتا Old Stone Mill) پتھر کی مل (Deltaمیں پانی تک رسائی دیتا ہے۔ ڈیلٹا(

میں تعمیر ہوئی۔ ایلگن کو چھوٹے قصبے کا خریداری کا مرکز  1810ہے، جو کہ کینیڈا کی قومی تاریخی جگہ ہے جو 
ھا جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے دیہاتوں اور بستیوں کے دیہی مزے، بشمول شینٹری، کراسبی، فورفار، لومبارڈی، مورٹن، پلم سمج

 ہالو اور فلپس ول اس عالقے میں اضافی خوبی ہے۔ 

 

 

 

 

  

 یبست یک لوںیجھ ڈویر
(Township of Rideau Lakes) 

 

 )Statistics Canada Census 2016( 10,326  دابآ لک
   8oC- (27oF)    جنوری کا اوسط درجۂ حرارت
   26oC  (70oF) جوالئی کا اوسط درجۂ حرارت

 برف ,cm 198 بارش  , mm 784 عام ساالنہ رسوب سازی
   $ 82,725     فی کس آمدنی

  $ 95,437  اوسط گھریلو آمدن
   %6-5  اریاوسط شرح بے روزگ

   2,640        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  5,015 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 794 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 325,163  
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