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P இந்தப் ப�ெரஸ்ெகாட் நகரம் 200 வ�டங்க�க்�ம் அதிகமான பைழைம 

வாய்ந்த ெப�ைமெபற்ற நகரமா�ம். இங்�ள்ள “�ைற�க நகரம்” ெவலிங்டன் 

�ைற(Fort Wellington), ஸான்ட்றா எஸ். ேலான் �ைற�கம் மற்�ம் ம�னா 

(Sandra S. Lawn Harbour and Marina)  ஆகியவற்�க்�ப் �கழ்ெபற்ற�. இ� ெசன்ற் 

ேலாரன்ஸ் நதிக்கைரய�ல் படேகாட்டத்�க்� மிகச்சிறந்த ஒ� இடம் எனக் 

க�தப்ப�கின்ற�. ெசன்ற் ேலாரன்ஸ் ேசக்ஸ்ப�யர் கள�யாட்டம்  (St. Lawrence 

Shakespeare Festival) இங்�ள்ள ஒ� ேகாைட கால இன�ய நிகழ்ச்சியா�ம். 

ஒவ்ெவா�  �ைல , ஓகஸ்ட் மாதங்கள�ல் இந்த நிகழ்சிய�ன் ேபா� 

ஆற்றங்கைரப் ப�திய�ல் ஓர் அழகான வட்ட  ெவள�க்கள அரங்கில் 

�வாரசியமான ேமைடத் தயா�ப்�கள் இல�வ�ல் அ�மதி ெபறக்��யனவாக 

ெதாழில்�ட்பத்�டன் வழங்கப்ப�ம். ச�த்திர �க்கியத்�வம் வாய்ந்த ேபார்ட் ெவலிங்டன் ேதசிய வரலாற்� ஸ்தலம் 

(Fort Wellington National Historic Site) மற்�ம் வ�ன்ட்மில் ேபார்க்களம் (Battle of the Windmill) ஆகியன ேம மாதம் �தல் 

ஒக்ேராபர் மாதம் வைர பார்ைவயாளர்க�க்காகத் திறந்தி�க்�ம். ேகாைட காலத்தில் ேபார்வார்ெடர்ஸ் 

�தனசாைல�ம் (Forwarders' Museum) பார்ைவயாளர் தகவல் நிைலய�ம் ப�ெரஸ்ெகாட் நகரம் ஸ்தாப�க்கப்பட்டைம 

பற்றி�ம் எம� �தாைதயர்கள�ன் ப�ரமிக்கத்தக்க மர��ைமகைள�ம் சித்த�த்� நிற்கின்றன.         
 
எம� ச�கத்தின் சில ெப�ம் வ�யாபார நிைலயங்கள் இைவ:  கி�ஸ்கா �ரான்ஸ்ேபார்ட்ேடஷன் (Kriska Transportation), 

�.எல். ெகான்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்�ம் �ப�ங் லிமிற்றட் (D.L. Construction and Roofing Ltd), றிவர்ைசட் ெபான்�யாக் �ய�க் 

லிமிற்றட் (Riverside Pontiac Buick Ltd) மற்�ம் ெசன்ற் ேலாரன்ஸ் ப��ன்�ங்  (St. Lawrence Printing) நிைலயம் . இந்த 

ப�ெரஸ்ெகாட் (Prescott) நகரம்  401ஆம் மற்�ம் 416ஆம் இலக்க ெப�ம்ெத�க்கைள�ம், ப�ெரஸ்ெகாட்-ஒக்ெடன்ஸ்ேபர்க் 

சர்வேதசப் பாலத்ைத�ம் (Prescott-Ogdensburg International Bridge), ஆழ்கடல் ப�திய��ள்ள  ப�ெரஸ்ெகாட் 

�ைற�கத்ைத�ம் (Johnstown Port) அண்மித்� அைமந்தி�ப்பதால் இந்தப் ப�ராந்தியத்தில் இ� ஒ� சிறந்த 

ேபாக்�வரத்� மற்�ம் வ�நிேயாக ைமய நிைலயமாக வ�ளங்�கின்ற�. இந்த நகரம் ப�ெரஸ்ெகாட் ைகத்ெதாழில் 

ேபட்ைட அைமந்�ள்ள இடமாக�ம் இ�க்கின்ற�.  
 

ப�ெரஸ்ெகாட் நகரம் 
www.prescott.ca 

ேமலதிகத் தகவல்கள்: 
Dana Valentyne,                                                       360 Dibble St,, W.  P.O. Box 160 Prescott, ON   K0E 1T0 Canada 
ப�ெரஸ்ெகாட் நகரம்                                              613-925-2812  /  dvalentyne@prescott.ca 
 
 

ெமாத்தச் சனத்ெதாைக:  3,965 (Statistics Canada 2016 Census) 

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: $84,736 

சராச� வ �ட்� வ�மானம்: $93,263 

சராச�த் ெதாழிலின்ைம வ �தம்:  5-6 %  

உயர் பாடசாைலக் கல்வ� ெபற்ற வய�வந்தவர்கள்:  1,050 

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

வய�வந்தவர்கள்:  1,455 

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

மாதாந்த வாடைகச் ெசல�: $843 

சராச� 3 ப�க்ைகயைற வ�லகிய��ப்பதாக மாள�ைக:  $203,200      

 


