எலிெசெபத்ர�ன்-கிட்லி நகர்ப்ப�தி
www.Elizabethtown-Kitley.on.ca
இந்த
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அதன்
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�டா

ேலாரன்ஸ்
(Butternut

மக்கள்
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ெகாண்டா�ம்
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பார்த்தவா�

அட்�ஸன்

Bay),

இடம்ெப�கின்றன.
(Addison),

ேம�ள்ள,
ெராலிேடா,

�ன்ெகப், கிற�ன்�ஷ் (Toledo, Tincap,Greenbush) �தலிய ப�ரேதசங்கள்
உள்ள�ட்ட நகர்ப்ப�திய��ள் அதிக வரலா� அடங்கி நிற்கின்ற�.
ெபல்லாமி பார்க் (Bellamy Park) மற்�ம் �காம்நிலம் (Campground),
கிப்பன்ஸ் ��ம்பப் பண்ைண ேமப்ப�ள் ெவல்ல இல்லம் (Gibbons
Family Farm Maple Sugar House) மற்�ம் �தனசாைல, லின் மர��ைம
�தனசாைல (Lyn Heritage Museum), லின் ப�ட் பா�காவல் மற்�ம் மக்
ெஜான்ஸன் வனவ�லங்�ப் ப�திகள் (Lyn Pit Conservation and Mac
Johnson Wildlife Areas) ஆகியன இங்� இ�க்கின்ற கவர்ச்சிகள�ல் அடங்�ம்.
இந்த

எலிெசெபத்ர�ன்-கிட்லி

நகர்ப்ப�திய�ல்

(Elizabethtown-Kitley) மாநகரசைப

இயக்கி

வ�கின்ற

ஒ�

வ�யாபாரப்

�ங்கா�ம் கட்�டங்கள் எ�ப்ப�கந்த நிலங்க�ம் இ�க்கின்றன. இங்� வா�கின்ற மக்கள் மத்திய�ல் வ�யாபாரங்கள்
மற்�ம்

ைகத்ெதாழில்கள்

சிலவற்றின்

ெபயர்கள்

தன�ச்சிறப்�

இைவ:

�ெராய்

வாய்ந்த

�ைறய�ல்

கலந்�

ெம�பக்ச�ங், லாபார்ஜ்

காணப்ப�கின்றன.

கனடா

இங்�

இ�ப்பவற்றில்

இன்க்., ப�ைரஸ்ெடக்ஸ்

ெசாப்ட்ெவயார்,

ெஹன்ட்�க்ஸ் ேஹாட்டல் அன்ட் ெரஸ்ட்�ரன்ட் இக்�வ�ப்ெமன்ட், கஸ்ெடாம் �க்ெகார் கார்ப்ெபட் வன், ப�ல்ற் ைரட்
�ட்�லிற்றி ெபா�ஸ் அன்ட் சப்ைலஸ் மற்�ம் த�சன்ட் ஐெலன்ட்ஸ் ெகான்கிற�ட் லிமிற்றட் (Troy Manufacturing, Lafarge
Canada Inc., Pricedex Software, Hendrix Hotel and Restaurant Equipment, Custom Decor Carpet One, Built Rite Utility Bodies and Supplies and
Thousand Islands Concrete Ltd.). ேபர்ன்ப�ேர பண்ைணகள் (Burnbrae Farms) இந்த நகரத்தின் மிகப்ெப�ய வர்த்தக அைமப்பாக
வ�ளங்�கின்ற�.

இப்

பண்ைணகள�ல்

ப�ரதானமாக

�ட்ைடக�ம்

�ட்ைடசார்

உற்பத்திப்

ெபா�ட்க�ம்

உற்பத்தியாக்கப்ப�கின்றன. இந்த நகர்ப்ப�தி தன� வ���ெபற்ற ெவற்றிகரமான உற்பத்திப் �த்தாக்கத்தின் �லம்
கனடாவ�ன்

வ�வசாய-வர்த்தக

நடவ�க்ைகய�ல்

�தன்நிைல

வகிக்�ம்

ஒன்றாக

நி�ப�த்�ள்ள�.

ேபர்ன்ப�ேற

பண்ைண இந்த நகர்ப் ப�திய��ம் �ெராக்வ�ல் நகரத்தி�ம் இயங்கி வ�கின்ற�.
ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:

9.854 (Statistics Canada Census 2016)

ஜனவ� மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
�ைல மாதச் சராச� ெவப்பநிைல:
வ�டாந்த சராச� மைழவழ்ச்சி:
�

-8 ⁰C (27 ⁰F)
26 ⁰C (70 ⁰F)

784 mm மைழ, 198 cm பன�

தன�ெயா�வர் வ�மானம்: $78,455
சராச� வட்�
�
வ�மானம்: $91,923
சராச�த் ெதாழிலின்ைம வதம்:
�

5-6 %

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:

2,455

கல்�� அல்ல� பல்கைலக்கழக �ப்�ேளாமாப் பட்டம் ெபற்ற
வய�வந்தவர்கள்:

4,190

2 ப�க்ைக அைறகள் அடங்கிய அ�க்�மா� வதிவ�டத்தின் சராச�
மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $1,072
சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:

$281,391

ேமலதிகத் தகவல்கள்:
Yvonne Robert , நிர்வாகி - எ�த்தர்

6544 New Dublin Rd. RR 2 Addison, ON, K0E 1A0 Canada
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