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ஒகஸ்ட்டா நகர்ப்ப�தி 1700 ஆம் ஆண்�கள�ல் ஒன்ராறிேயாவ�ல் ஆரம்ப�த்த  

மிகப்பழைம வாய்ந்த நகர்ப்ப�திகள�ல் ஒன்றா�ம். இங்� ந�ங்கள் வரலாற்� 

�க்கியத்�வம் வாய்ந்த பைழய இல்லங்கைள�ம் மிக நவ �ன 

காண�நிலங்கைள�ம் காணலாம். அல்ெகாங்�வ�ன்,ெடாம்வ�ல், 

ெமய�ட்லண்ட்,ேமநார்ட், வட ஒகஸ்ட்டா மற்�ம் ெராபக் (Algonquin, Domville, 

Maitland, Maynard, North Augusta, Roebuck) ஆகிய இடங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் இந்த 

ஒகஸ்ட்டா ச�கங்கள�ல் அடங்�கின்றனர். அல்ெகாங்�வ�ன் என்ப� ஓர் 

அைமதியான வதிவ�ட ச�கமா�ம். இந்நகர்ப்ப�திய�ன் வாசிகசாைல இங்� 

இ�க்கின்ற�. ெடாம்வ�ல் என்ப� ப�ெரஸ்ெகாட் ப�திக்� வடக்ேக 

அைமந்தி�க்�ம் ஒ� �க்கிராமமா�ம். இங்� ச�கப் �ங்கா (Community Park) 

அைமந்தி�க்கிற� .ெமய�ற்லண்ட் ஒ� ஆற்��ன்னரங்�ச் ச�கமாக 

இ�ப்��டன் வ�ைளயாட்�ப் ெபா��ேபாக்� வசதிக்�ம் (MERC) பன�ச்ச�க்கல் வழிப்பாைதக�க்�ம் �கழ்ெபற்ற 

இடமா�ம். ேஹாம்�ட் �தனசாைல (Homewood Museum), �� ேசர்ச்(Blue Church), ெபாய�ன்ட் பா�ல் (Point Baril), அன்�க் 

வ �ல்ஸ் இன் ேமாசன் (Antique Wheels in Motion), மற்�ம் வட ஒகஸ்ட்டா ெதாழிலாளர் தினக் கள�யாட்டம் (North Augusta 

Labor Day Festival) என்பன இங்�ள்ள கவர்ச்சிகள�ல் அடங்�ம்.          
 

இந்த ஒகஸ்ட்டா நகர்ப்ப�திய�ல் ெப�ம் ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் அைமந்தி�க்கின்றன. இவற்றில் அடங்�பைவ: 

அல்ட்றாமார் ெமய�ற்லண்ட் ேரர்மினல் (Ultramar Maitland Terminal), ைநற்ேறாெகம் (Nitrochem), ப�ராக்ஸ்-எயர் (Prax-Air), ஈ. ஐ. 

� -ெபான்ட் கனடா கம்பன� (E.I. du Pont Canada Company), இன்வ�ஸ்ட்டா கனடா(Invista Canada) மற்�ம் ெகமிரா 

ெகமிக்கல்ஸ் (Kemira Chemicals) . ஒகஸ்ட்டா நகர்ப்ப�திய�ல் பல சி� வ�யாபாரங்க�ம் வ�வசாய நடவ�க்ைகக�ம் 

ெதாடர்ந்� வள�க்கின்றன. ஒகஸ்ட்டாவ��ள்ள வ�யாபாரப் ேபட்ைட  401ஆம் இலக்க ெப�ந்ெத��க்� அண்ைமய�ல், 

2ஆம் இலக்க மாநில வ �திய�ல் �க்கியமான இடத்தில் அைமந்� உள்ள�. இந்த ஒகஸ்ட்டா நகர்ப்ப�திய�ல் சி� 

வ�யாபாரங்கள�ன் எண்ண�க்ைக அதிக�த்� வ�கின்ற�.  பல வ�யாபாரத் �ைறகள�லி�ந்� வ�கின்ற 

ெதாழில்�ைனவர்கைள இப்ப�திய�ன் அைமதியான கிராமியச் �ழல் கவர்ந்� வ�கின்ற�.       
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ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:  7,353 (Statistics Canada Census 2016) 

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 

�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:  26 ⁰C (70 ⁰F) 

வ�டாந்த சராச� மைழவ �ழ்ச்சி:  784 mm மைழ, 198 cm பன� 

தன�ெயா�வர் வ�மானம்: $87,782  

சராச� வ �ட்� வ�மானம்: $105,966 

சராச�த் ெதாழிலின்ைம வ �தம்:  5-6 %  

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:  1,815 

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற  

வய�வந்தவர்கள்:  3,430 

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச� 

மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $1,169 

சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:  $287,579    

 

ஒகஸ்ட்டா நகர்ப்ப�தி 


