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Aਆਗਸਟਾ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣੇ ਨਗਰ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇਤਹਾਸ 18ਵ� ਸਦੀ 
ਤਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਰ ਵੀ ਿਮਲਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਨਵ�ਆ ਂਆਧੁਿਨਕ ਿਮਲਖ� ਵੀ। 
ਆਗਸਟਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਅਲਗੌਨਕੁਇਨ (Algonquin), ਡੌਮਿਵੱਲ (Domville), ਮੇਟਲ�ਡ 
(Maitland), ਮੇਨਾਰਡ (Maynard), ਨੌਰਥ ਆਗਸਟਾ (North Augusta) ਅਤੇ ਰੌਬਕ 
(Roebuck) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਲਗੌਨਕੁਇਨ (Algonquin) ਇੱਕ ਸ਼�ਤਮਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਹੈ। ਡੌਮਿਵੱਲ (Domville), ਿਪ�ਸਕੌਟ (Prescott) ਦੇ 
�ਤਰ ਿਵਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਪੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਟਲ�ਡ 
(Maitland) ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਸਿਥਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 
(MERC) ਅਤੇ ਸਕੀ ਟ�ੇਲ� ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥ� ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ� ਿਵਚ ਹੋਮਵੁਡ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ 
(Homewood Museum), ਬਲੂ ਚਰਚ (Blue Church), ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਿਰਲ (Point Baril), ਐਟਂੀਕ ਵ�ੀਲਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ (Antique Wheels in 
Motion) ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਆਗਸਟਾ ਲੇਬਰ ਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ (North Augusta Labor Day Festival) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਆਗਸਟਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਜਹੇ ਵੱਡ ੇ ਉਦਯੋਗ� ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਲਟ�ਾਮਾਰ ਮੇਟਲ�ਡ ਟਰਮੀਨਲ (Ultramar Maitland Terminal), 
ਨਾਇਟ�ੋਕੈਮ (Nitrochem), ਪ�ੈਕ-ਏਅਰ (Prax-Air), ਈ.ਆਈ. ਡੂ ਪ�ਟ ਕੈਨ� ਡਾ ਕੰਪਨੀ (E.I. du Pont Canada Company), ਇਨਿਵਸਟਾ ਕੈਨ� ਡਾ 
(Invista Canada) ਅਤੇ ਕੈਮੀਰਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (Kemira Chemicals)। ਆਗਸਟਾ ਉਹ ਥ� ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਕਈ ਛੋਟੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਧ-
ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗਸਟਾ ਿਵਚ ਿਬਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਨ� ੜ ੇਕਾ�ਟੀ ਰੋਡ 2 ਦੇ �ਪਰ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਆਗਸਟਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਖੱੁਲ�ਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਛੋਟੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ� ਦੇ �ਦਮੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼�ਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨ�  ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਆਗਸਟਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ 
www.augusta.ca 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 

      Ray Morrison, ਮੁੱ ਖ ਪ�ਸ਼ਾਸਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ (CAO) 3560 County Road, 26, RR 2 Prescott, ON KOE ITO Canada 

      ਆਗਸਟਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ                 613-925-4231  /  rmorrison@augusta.ca 

 
 
 

ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ: 7,353 (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: $87,782  

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $105,966 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6 %  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ: 1,815 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ: 3,430 

       2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $1,169 

       ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ:  $287,579 

    
 


