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تک جاتی ہے۔  1700آگسٹا انتاریو کے پرانے قصبوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ 
یہاں آپ کو تاریخی گھر اور انتہائی جدید طرز کی امالک، دونوں نظر آئیں گے۔ 
آگسٹا کے عالقوں میں الگون کوئن، ڈوم ول، میٹ لینڈ، مینارڈ، نارتھ آگسٹا اور 

اموش رہائشی عالقہ ہے اور قصبے کی روبک شامل ہیں۔ الگون کوئن ایک خ
الئبریری کا مسکن۔ پریسکوٹ کے شمال میں ڈوم ول ایک چھوٹا گاؤں ہے اور اسے 
عالقائی پارک رکھنے کا فخر حاصل ہے۔ میٹ لینڈ سمندر سے متصل عالقہ ہے جو 
اپنی تفریح کی سہولت (ایم ای آر سی) اور اسکی کے راستوں کی وجہ سے جانا 

ی دلکش توجہ حاصل کرنے والی چیزوں میں شامل ہیں ہوم وڈ کا جاتا ہے۔ اس ک
عجائب گھر، بلو چرچ، پوائنٹ بیرل، حرکت میں قدیم پہیے اور شمالی آگسٹا کا 

 مزدوروں کے دن کا تہوار۔ 
 

یڈا کمپنی، انوِسٹا آگسٹا  کے قصبے کو بڑی صنعتوں جیسے کہ الٹرامر میٹ لینڈ ٹرمینل، نائٹروکیم، پریکس ایئر، ای آئی ڈو پونٹ کین
کینیڈا اور کمیرا کیمیکلز کا فخر حاصل ہے۔ آگسٹا وہ جگہ ہے جہاں بہت سی چھوٹی صنعتیں اور زرعی سرگرمیاں فروغ پاتی 

کے قریب واقع ہے۔ چھوٹے کاروباروں کی بڑھتی ہوئی  401ہیں۔ آگسٹا کا بزنس پارک حکمت عملی کے تحت کاؤنٹی روڈ پر شاہراہ 
ں گھر کر رہی ہے۔ بہت سے کاروباری حلقوں کے مہم جو  عالقے کے خاموش دیہاتی ماحول کی طرف کھچے چلے آ تعداد آگسٹا می

 رہے ہیں۔

 

 آگسڻا کا قصبہ
www.augusta.ca 
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3560 County Road, 26, RR 2 Prescott, ON KOE ITO Canada                        Ray Morrison    ہیافسر انتظام یٰ اعل   
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 (Statistics Canada Census 2016) 7,353  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
   $ 87,782     فی کس آمدنی

  $ 105,699  اوسط گھریلو آمدن
   % 6-5  اریاوسط شرح بے روزگ

 1,815        ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان
  3,430 کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان

   $ 1,169 دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3اوسط  $ 287,579                                    

 
 
 
 


