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ਵੈਸਟਪੋਰਟ ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਪੰਡ ਨੰੂ “ਰੀਡੋ ਝੀਲ� 

ਦਾ ਿਦਲ” (The Heart of Rideau Lakes) ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅੱਪਰ ਰੀਡੋ ਝੀਲ ਦੀ 

ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਗ ਰੀਡੋ ਨਿਹਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਥ� 

ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 30 ਜਹਾਜ਼ ਤਕ ਸਮਾਨ 

ਉਤਾਰ-ਚੜ�ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਿਪਕਿਨਕ ਲਈ ਵੀ ਥ� ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ 

ਲਈ ਇਹ ਥ� ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਝੀਲ� ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਤਕਰੀਬਨ 50 

ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਛੱਪੜ� ਤ� ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਛੱਪੜ� ’ਚ� 

ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਮਨ� ਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਅੱਪਰ ਰੀਡੋ ਝੀਲ (Upper 

Rideau Lake), ਵੈਸਟਪੋਰਟ ਝੀਲ (Westport Lake), ਸ�ਡ ਝੀਲ (Sand Lake) ਜ� ਦੂਜੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੀਲ� ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸ਼ਤੀ-ਸਵਾਰ�, ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਸਮ� 

ਿਬਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਛੱੁਟੀਆਂ ਿਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਿਬਹਤਰੀਨ ਥ� ਹੈ। 

 

ਵੈਸਟਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਉਨ ਟਾਉਨ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥ�ਵ� ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥ�ਵ� ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ, 

ਕਲਾਵ�, ਗਿਹਿਣਆਂ, ਘਰੇਲ ੂਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਿਮਲਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਥ�ਵ� ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ  

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਛੋਟੇ ਘਰ, ਲੌਜ ਅਤੇ ਕ�ਪਗ�ਾ�ਡ ਹਨ। ਵੈਸਟਪੋਰਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਿਦ�ਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਫੋਲੀ ਪਹਾੜ (Foley Mountain) ਦੀ ਸਪਾਇ ਰੌਕ 

(Spy Rock) ਦੇ �ਪਰ ਚੜ�ੋ। 

 

ਿਵਲੇਜ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਪੋਰਟ 
www.villageofwestport.ca 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

Paul Snider,  ਪ�ਬੰਧਕ    PO Box 68, 30 Bedford Street; Westport, Ontario K0G 1X0 Canada 

ਿਵਲੇਜ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਪਰੋਟ    613-273-2191  /  Westport@rideau.net   

 
 
 

ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ:  590 (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: $72,576 

ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ: $78,166 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ:  5-6%  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ:  180 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ:  245 

2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਔਸਤ ਿਕਰਾਇਆ: $853 

ਔਸਤ 3 ਬੇਡਰੂਮ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾ:  $270,413 
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