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ਐਥੰਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੀਲ� 
ਅਤੇ “ਕਾਟੇਜ ਕੰਟਰੀ” ਵਜ� ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਐਥੰਸ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਿਦਵਾਰ� ਤੇ ਬਣੇ 11 ਿਚੱਤਰ ਹਨ ਜੋ 
ਇੱਥ� ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਹਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਲਸਟਨ ਝੀਲ (Charleston Lake), 

ਿਜਸਨੰੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਜਵਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਇਕ�ਤ 
ਅਤੇ ਸ਼�ਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚਾਰਲਸਟਨ ਿਪੰਡ ਤ� ਹੇਠ� ਝੀਲ ਨਜ਼ਰ 
ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਿਸ� ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ। ਐਥੰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਰਨਫੈਸਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ਿਵੱਲ ਸਟੀਮ 
(Cornfest and Farmersville Steam) ਉਤਸਵ ਮਨਾ�ਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਵੀਕਐਡਂ ਿਵਚ ਪਰੇਡ ਆਫ ਲਾਈਟਸ (Parade of Lights) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਲਸਟਨ ਝੀਲ ਿਵਚ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਦੜੌ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 
ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ। 
 

ਐਥੰਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇੱਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਛਟੋੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੜ� ਿਪੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 
ਇੱਥ� ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਵਚ ਜੀ. ਟੈਕੇਬੈਰੀ ਐਡਂ ਸਨਜ਼ ਕੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਿਲਿਮਟੇਡ (G. Tackaberry and Sons Construction Ltd), ਆਰ.ਏ.ਹੌਵਰਡ ਬੱਸ 
ਸਰਿਵਸ ਿਲਿਮਟੇਡ (R.A. Howard Bus Service Ltd.), ਨਾਿਲੱਜ ਫਲੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Knowledge Flow Corp.), ਮੈਕ-ਕੈਨ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

ਿਲਿਮਟੇਡ (McCann Building Services Ltd.) ਅਤੇ ਿਵਲੱਰਡਜ਼ ਬੇਕਰੀ ਪ�ੋਡਕਟਸ (Willard's Bakery Products) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

 

ਐਥੰਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ      

 ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ: 3,013 (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: $71,936 

 ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $84,570 (Statistics Canada 2010) 

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ: 5-6 %  

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 765 

 ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 1,275 

 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $870                                                                    

 ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ: $250,784 

 

       ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 

 Darlene Noonan, ਮੁੱ ਖ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (CAO)   1 Main Street, Athens, Ontario, KOE 1B0 Canada 

 ਐਥੰਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ              613-924-2044  /  Athens@myhighspeed.ca  

 
 
 

www.athenstownship.ca 


