
 

 

 

 SUMMER BY THE SEA 2022 ‘Coast to Home’ਿਵਖੇਸੁਆਗਤਹੈ! 

2022 ਿਵੱਚ Summer by the Sea ‘Coast to Home’ ਨਾਲਤੁਸ�ਰਾਜਿਵੱਚਿਕਸੇਵੀਿਕਨਾਰੇਨਾਲਜੁੜੋ।ਸਲਾਨਾਪ�ੋਗਰਾਮ 3 ਅਤੇ 25 

ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇਿਵਚਕਾਰਚੱਲਣ, ਸੁਣਨਵਾਲੀਆਂਪੋਸਟ�, ਵੀਡੀਓਅਤੇਔਨਲਾਈਨਲਾਈਵਈਵ�ਟਅਤੇਮੁਿਹੰਮ�ਦਾਇੱਕਸੂਟਪ�ਦਾਨਕਰੇਗਾ। 

ਮਹੀਨ�  

ਭਰਚੱਲਣਵਾਲਾਇਹਪ�ੋਗਰਾਮਿਵਕਟੋਰੀਆਦੇਕੋਸਟਲਅਤੇਮਰੀਨਵਾਤਾਵਰਣ�ਦੇਸਿਮ�ੱ ਧਅਤੇਿਵਿਵਧਕੁਦਰਤੀਅਤੇਸੱਿਭਆਚਾਰਕਮੁੱ ਲ�ਦੀਖੋਜ

ਕਰਨਵਾਲੀਆਂਵੱਖ-ਵੱਖਿਕਸਮਦੀਆਂਮੁਫ਼ਤਸਰਗਰਮੀਆਂਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਕਰਦਾਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂਸਰਗਰਮੀਆਂਅਤੇਬੁਿਕੰਗ�ਦੀਿਵਸਤਾਿਰਤਜਾਣਕਾਰੀਲਈ Summer by the Sea ਦੀਵੈ�ਬਸਾਈਟਵੇਖੋ: 

https://summerbythesea.vic.gov.au/ 

ਗਾਈਿਡਡਕਸੋਟਲਵਾਕ 

ਿਸੱਿਖਆਅਤੇਿਵਸ਼ਾਸਮੱਗਰੀਮਾਹਰ�ਨਾਲਇੱਕਿਵੱਿਦਅਕਕੋਸਟਲਵਾਕਦਾਅਨੰਦਮਾਣ।ੋਇਹਵਾਕਮਸ਼ਹੂਰਹੋਣਗੇਅਤੇਕੈਪਡਹਨ, ਇਸਲਈ 

Summer by the Sea ਦੀਵੈ�ਬਸਾਈਟਰਾਹ�ਬੁਿਕੰਗ�ਕਰਨਾਲਾਜ਼ਮੀਹੈ। 

ਿਮਤੀ ਿਵਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਸਥਾਨ 

ਸੋਮਵਾਰ  3 

ਜਨਵਰੀ 

ਕਾ�ਟੀ, 

ਸਮੋਿਕੰਗਸੈਰੇਮਨੀਅਤੇਸ਼ੋਰਲਾਈਨਿਸਕ�ੇਟ�ਿਵਖੇਸਆੁਗਤਹੈ 

ਈਸਟਰਨਮਾਰਐਬ�ੋਿਜਨਲਕਾਰਪੋਰੇਸ਼

ਨ; 

ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ� ਕਸ਼ਨ 

ਵਾਰਨਮਬੂ

ਲ 

ਮੰਗਲਵਾਰ 4 

ਜਨਵਰੀ 

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨਿਸਕ�ੇਟ ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਮਾਰ�ਗੋ 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 5 

ਜਨਵਰੀ 

ਹੂਿਡਡਪਲੋਵਰਵਾਕ ਅਿਲਸੋਨਓਟਸਅਤੇਿਫਿਲਪਆਈਲ�ਡ

ਨ� ਚੁਰਪਾਰਕ 

ਕੈਪਵੂਲਮਾ

ਈ 

ਵੀਰਵਾਰ 6 

ਜਨਵਰੀ 

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨਿਸਕ�ੇਟ ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਪੀਟਰਬਰ

ਗ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7 

ਜਨਵਰੀ 

ਕੋਸਟਲਡਾਇਨਾਮਿਕਸਆਫ਼ਇਨਵਰਲੋਚਸਰਫ਼ਬੀਚ ਐਲੀਸਨਓਟਸਅਤੇਡੇਵਸਟਨ ਇਨਵਰਲੋ

ਚ 

ਸੋਮਵਾਰ  10 

ਜਨਵਰੀ 

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨਿਸਕ�ੇਟ ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਿਕੱਲੈਰਨੀ 

ਮੰਗਲਵਾਰ 

11 ਜਨਵਰੀ 

ਕੋਸਟਲਵਾਕ ਚਾਰਲੋਟਿਵਿਲਅਮਸਨ, 

ਵੇ�ਰੀਬੀਰੀਵਰਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਵੇ�ਰੀਬੀਸਾ

ਊਥ 

ਮੰਗਲਵਾਰ 

11 ਜਨਵਰੀ 

ਬੀਚਿਡਸਕਵਰੀਵਾਕ ਿਫਲਆਰਮਾਤ,ੋ 

ਮਰੀਨਅਤੇਫ�ੈਸ਼ਵਾਟਰਿਡਸਕਵਰੀਸ�ਟ

ਰ-ਿਵਕਟੋਰੀਅਨਿਫਸ਼ਰੀਜ਼ਅਥਾਿਰਟੀ 

ਕੂਈਨਜ਼ਕ

ਿਲਫ਼ 

https://summerbythesea.vic.gov.au/


 

 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 12 

ਜਨਵਰੀ 

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨਿਸਕ�ੇਟ ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਪੈਨਕਾਲਕ

ਕ�ੀਕ, 

ਏਅਰਈਜ਼

ਇਨਲੈ�ਟ 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 12 

ਜਨਵਰੀ 

ਕਾ�ਟੀ, 

ਸਮੋਿਕੰਗਸੈਰੇਮਨੀਅਤਿੇਫਸ਼ਰ’ਜ਼ਵਾਟਲ�ਡਬਰਡਲਾਈਫ਼ਅਤੇਨ

ਕਟਵਰਤੀਸਾਲਟਮਾਰਸ਼ਵਾਕਿਵਖੇਸੁਆਗਤਹੈ 

ਬੁਨੁਰਗਲ�ਡਕਾ�ਿਸਲਅਬੋਿਰਜ਼ਨਲ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ;  

ਅਲੀਸੋਨਓਟਸਅਤੇਪੇ�ਨੀਮੇਿਨੰਗ 

ਨਾਹਵਨ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

14 ਜਨਵਰੀ 

ਕਾ�ਟੀ, 

ਸਮੋਿਕੰਗਸੈਰੇਮਨੀਅਤੇਨ� ਕਟੁਰਨਲਰ�ਬਲਿਵਖੇਸੁਆਗਤਹੈ 

ਗੁਨਾਈਕੁਰਨਾਈਲ�ਡਅਤੇਵਾਟਰਐਬੋ

ਿਰਜ਼ਨਲਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ; 

ਿਕਰਸਿਟਨਸੇ�ਨਨਸਅਤੇਲੌਰਾਓਵਨ, 

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ਅਨਿਲਿਮਿਟਡ 

ਈਗਲਪੁ

ਆਇੰਟ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

14 ਜਨਵਰੀ 

ਵੈ�ਟਲ�ਡ ਵਾਕ  ਜੇਨਪੇਚ, 

ਮੇਲਬਰਨਵਾਟਰਅਤੇਫ��ਡਸਆਫ਼ਇਿਡ

ਥਵਲੇਵਾਟਲ�ਡ 

ਇਿਡਥਵਲੇ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 

ਜਨਵਰੀ 

ਫ�ਾਗਇਨਦਵਾਇਲਡ!  
0ਿਕਰਸਿਟਨਸੇ�ਨਨਸਅਤੇਲੌਰਾਓਵਨ, 

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ਅਨਿਲਿਮਿਟਡ 

ਬੈਰਨਸਡਾ

ਲੇ 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 19 

ਜਨਵਰੀ 

ਵੈ�ਟਲ�ਡ ਵਾਕ  ਜੇਨਪੇਚ, 

ਮੇਲਬਰਨਵਾਟਰਅਤੇਫ��ਡਸਆਫ਼ਇਿਡ

ਥਵਲੇਵਾਟਲ�ਡ 

ਇਿਡਥਵਲੇ 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 19 

ਜਨਵਰੀ 

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨਿਸਕ�ੇਟ ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਫੇਅ

ਰੀ 

ਵੀਰਵਾਰ 20 

ਜਨਵਰੀ 

ਕੋਸਟਲਡਾਇਨਾਮਿਕਸਆਫ਼ਇਨਵਰਲੋਚਸਰਫ਼ਬੀਚ ਐਲੀਸਨਓਟਸਅਤੇਡੇਵਸਟਨ ਇਨਵਰਲੋ

ਚ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

21 ਜਨਵਰੀ 

ਨ� ਕਟੁਰਨਲਰ�ਬਲ 
1ਿਕਰਸਿਟਨਸੇ�ਨਨਸਅਤੇਲੌਰਾਓਵਨ, 

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ਅਨਿਲਿਮਿਟਡ 

ਰੈ�ਡਬਲੱਫ਼, 

ਲੇਕਟਾਇਰ

ਸ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

21 ਜਨਵਰੀ 

ਵੈ�ਟਲ�ਡ ਵਾਕ  ਚਾਰਲੋਟਿਵਿਲਅਮਸਨ, 

ਵੇ�ਰੀਬੀਰੀਵਰਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਵੇ�ਰੀਬੀ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

21 ਜਨਵਰੀ 

ਬੀਚਿਡਸਕਵਰੀਵਾਕ ਿਫਲਆਰਮਾਤ,ੋ 

ਮਰੀਨਅਤੇਫ�ੈਸ਼ਵਾਟਰਿਡਸਕਵਰੀਸ�ਟ

ਰ-ਿਵਕਟੋਰੀਅਨਿਫਸ਼ਰੀਜ਼ਅਥਾਿਰਟੀ 

ਕੂਈਨਜ਼ਕ

ਿਲਫ਼ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 22 

ਜਨਵਰੀ 

ਪੰਛੀਆਂਨਾਲਬ�ੇਕਫ਼ਾਸਟ 
2ਿਕਰਸਿਟਨਸੇ�ਨਨਸਅਤੇਲੌਰਾਓਵਨ, 

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ਅਨਿਲਿਮਿਟਡ 

ਲੇਕਟਾਇਰ

ਸ 

 
 



 

 

 

ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰਿਲਸਿਨੰਗਪੋਸਟ� 

ਆਓਅਤੇਆਪਣੇਿਮੱਤਰਤਾਪੂਰਨਖੇਤਰੀ Coastcare Victoria ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰਨਾਲਜਾਣ-ਪਛਾਣਕਰੋ, 

ਜੋਇੱਕਕੋਸਟਲਪਲੇਸਜ�ਖੇਤਰੀਈਵ�ਟਿਵਖੇਮੌਜੂਦਰਹੇਗਾ।ਇਸਬਾਰੇਹੋਰਜਾਣੋਿਕ Coastcare Victoria ਕੀਕਰਦਾਹੈ,  

ਉਹਸਹਾਇਤਾਜੋਅਸ�ਸਟੇਟਅਤੇਚੈਟਸ਼ਾਪਿਵਖੇਵਲੰਟੀਅਰ�ਲਈਪ�ਦਾਨਕਰਦੇਹ�। Coastcare Victoria ਝੰਡੇਦੀਭਾਲਕਰੋ। 

ਿਮਤੀਅਤੇ

ਸਮ� 

ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰਅਤੇਖੇਤਰ ਸਥਾਨ 

ਐਤਵਾਰ 9 

ਜਨਵਰੀ 

9:30 – 
15:30 

ਟ�ੇਸੀਿਮੱਲਰ - ਆਰਮਸਟ��ਗ 

ਸਾਉਥਿਜੱਪਸਲ�ਡਖੇਤਰ 

ਪੋਰਟਵੇਲਸ਼ਪੂਲਸੀਡੇਜ਼ਫੈਸਟੀਵਲ, ਓਲਡਫੇ�ਰੀਟਰਮੀਨਲ, ਪੋਰਟਵੇਲਸ਼ਪੂਲ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

21 
ਜਨਵਰੀ 

16:30 – 
20:30 

ਐਡਮਟਾਇਲਰ 

ਫਾਰਵੈਸਟਰਨਖੇਤਰ 
ਵਾਰੱਨਬੂਲਨਾਈਟਮਾਰਕੀਟ, ਲੇਕਪੇਰਟੋਬ, ਪੇਰਟੋਬਰੋਡਵਾਰੱਨਬੂਲ। 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

22 
ਜਨਵਰੀ 

16:00 – 
20:00 

ਬੇਥਨੀਹੰਿਟੰਗ 

ਈਸਟਿਜੱਪਸਲ�ਡਖੇਤਰ 
ਪਾਇਨਸਿਵਲੇਫਾਰਮਰਅਤੇਮਾਰਕੀਟਰਟਵੀਲਾਈਟਮਾਰਕੀਟ।ਪਾਇਨਸਿਵਲੇਫਾਰ

ਸ਼ੋਰਦੇਨ� ੜੇਪਲੇਗ�ਾ�ਡ, ਪ�ੋਗ�ੈਸਜੇ�ਟੀਅਤੇਪਬਿਲਕਟੌਇਲਟ। 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

22 
ਜਨਵਰੀ 

10:00 – 
12:00 

ਮੈਡੀਕੈਸੀ 

ਬੇ�ਲਰਾਇਨਅਤੇਸਰਫ਼ਕੋਸਟਰੀ

ਜ਼ਨ 

ਓਸ਼ੀਅਨਗਰੋਵਮੇਨਬੀਚ, 

ਸਰਫ਼ਬੀਚਰੋਡਓੀਅਨਗਰੋਵ।ਪਬਿਲਕਟੌਇਲਟ�ਦੇਨ� ੜੇਕਾਰਪਾਰਕਦੇਅੱਗੇਘਾਹਵਾ

ਲਾਖੇਤਰ। 

ਐਤਵਾਰ 

23 
ਜਨਵਰੀ 

9:00 – 
11:00 

ਇੱਲੀਮੈਰੋ 

ਪੋਰਟਿਫਿਲਪਅਤੇਵੈਸਟਰਨਪੋਰ

ਟਖੇਤਰ 

ਬੀਚਪੈਟਰੋਲ 3018, ਅਲਟੋਨਾਪਾਇਅਰ - ਅਲਟੋਨਾਬੀਚਨਾਲ। 

 

 

 

 



 

 

 

ਲਾਈਵਔਨਲਾਈਨਈਵ�ਟ 

ਮਾਹਰਵਲੰਟੀਅਰਅਤੇਿਵਸ਼ਾਸਮੱਗਰੀਮਾਹਰਤੁਹਾਨੰੂਲਾਈਵਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂਦੇਨਾਲ Victoria ਦੇਿਕਨਾਰੇਇੱਕਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀਡੀਪਡਾਈਵ 

'ਤੇਲੈਕੇਜਾਣਗੇ, ਿਜਸਨਾਲਤੁਹਾਨੰੂਆਪਣੇਸਵਾਲਪੱੁਛਣਦਾਮੌਕਾਿਮਲੇਗਾ!  

ਬੁੱ ਕਕਰਨ (ਵਧੀਆਿਵਖਾਈਦੇਣਦੀਗਤੀਲਈਆਿਗਆਵਾਸਤੇਕੈਪਡਨੰਬਰ) ਵਾਸਤੇਰਿਜਸਟਰਕਰੋ - 

ਸਮੱਗਰੀਿਰਕਾਰਡਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀਅਤੇਬਾਅਦਿਵੱਚਸਾਡੇਪ�ੋਗਰਾਮਿਵੱਚਉਪਲਬਧਹੋਵੇਗੀਜੇਕਰਤੁਸ�ਇਸਨੰੂਉਸਸਮ�ਨਹ�ਬਣਾਅਕੇਰੱਖਦੇ 

(ਹਾਲ�ਿਕਤੁਸ�ਪ�ਸ਼ਨਅਤੇ�ਤਰਭੁੱ ਲਜਾਵ�ਗੇ)। 

ਿਮਤੀ ਿਵਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 5 

ਜਨਵਰੀ 

ਮਛਲੀਪ�ਵਾਸਅਤੇਸਮੁੰ ਦਰੀਦੇਸ਼, ਸਾਡੇਲਈਇਸਦਾਕੀਭਾਵਹੈ ਡੇ�ਿਨਸਰੋਜ਼ਅਤੇਿਕ�ਸਸਾ�ਡਰਸ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7 

ਜਨਵਰੀ 

ਮਰੀਨਮੇਗਾਫੌਨਾਆਫ਼ਮੇਲਬਰਨ’ਜ਼ਪਾਸਟ - ਭਾਗ 1 ਬੇਨਫ��ਿਸਸਚੇ�ਲੀ, 

ਪੋਰਟਿਫਿਲਪਇਕੋਸ�ਟਰ 

ਮੰਗਲਵਾਰ 11 

ਜਨਵਰੀ 

ਔਸਟ�ਾਲੈਸੀਅਨਸੀਵੀਡਇੰਡਸਟਰੀਨੰੂਿਵਕਿਸਤਕਰਨਿਵੱਚਬਲੂਜਸਿਟਸਅਤੇਸੀ

ਵੀਡ-ਸਸਟੈਿਨਬਿਲਟੀਅਤੇਇੰਡੀਜੀਅਸਅਿਧਕਾਰ 

ਜ਼ੋਏਿਬ�ੱ ਟੈਨ 

ਵੀਰਵਾਰ 13 

ਜਨਵਰੀ 

ਦਰੇਡੀਕਲਲ�ਡਮੇਗਾਫੌਨਾਆਫ਼ਮੇਲਬਰਨ’ਜ਼ਪਾਸਟ - ਭਾਗ 2 ਬੇਨਫ��ਿਸਸਚੇ�ਲੀ, 

ਪੋਰਟਿਫਿਲਪਇਕੋਸ�ਟਰ 

ਮੰਗਲਵਾਰ 18 

ਜਨਵਰੀ 

ਦਬਲੂਵ�ੇਲਸਟਡੀ ਡਾ. ਪੇਟਿਗੱਲ, 

ਬਲੂਵ�ੇਲਸਟਡੀਇੰਕ. 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 19 

ਜਨਵਰੀ 

ਡੱਡ:ੂ ਉਹਨ�ਦਾਭਿਵੱਕ, ਸਾਡਾਭਿਵੱਖ ਿਕ�ਸਟਾਇਨਾਰੇਨ� ਵਡਨ, 

ਲੀਪਈਨਟੂਨ� ਚਰ 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 21 

ਜਨਵਰੀ 

ਗ�ੇਟਪੇਿਲਸੀਅਨਕਾ�ਟ ਡੇਬਸੁੱ ਲੀਵਨ, 

ਬਰਡਲਾਈਫ਼ਅਸਟ�ੇਲੀਆ 

 

 

 

 



 

 

 

ਵੀਡੀਓ 

ਇਕੱਠ� ਆਓਅਤੇਮਰੀਨਅਤੇਕੋਸਟਲਹੈਿਬਟੇਟਇਕੋਲੋਜੀਤ�ਲੈਕੇਸੰਕਟਗ�ਸਤਵਨਸਪਤੀਆਂਵਾਸਤੇਸਵੈਸੇਵਾਤੱਕਕਈਿਵਿਸ਼ਆਂਬਾਰੇਜਾਣੋ। 

ਵੀਡੀਓਅੰਗ�ੇਜ਼ੀਤ�ਇਲਾਵਾਹੋਰਕਈਭਾਸ਼ਾਵ�ਿਵੱਚਕੈਪਸ਼ਨਦੇਨਾਲਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆਂਜਾਣਗੀਆਂ।ਹਰਹਫ਼ਤੇਘੱਟੋ-
ਘੱਟਇੱਕਨਵ�ਵੀਡੀਓਉਜਾਗਰਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ!  

ਮੁਿਹੰਮ� 

19 ਨਵੰਬਰ 2021 – 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਮੈਚਰਨ� ਚੁਰਿਲਸਟਚੈਲ�ਜ 

3 ਜਨਵਰੀ – 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਿਵਕਟੋਰੀਆਿਵਖੇਸ�ਡਕੈਸਟਲ 

3 ਜਨਵਰੀ – 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਫ਼ੋਟੋਕੰਟੈਸਟ 

ਹੋਰਸਰਗਰਮੀਆਂਅਤੇਔਨਲਾਈਨਸਰੋਤ�ਅਤੇਸਮੱਗਰੀਆਂਲਈਿਲੰਕ 

ਸਾਡੇਕਈਿਮੱਤਰ�ਅਤੇਨ� �ਟਵਰਕ�ਕੋਲਇਸਗਰਮੀਿਵੱਚਸ਼ਾਨਦਾਰਸਮੱਗਰੀਅਤੇਕੋਸਟਲਸਰਗਰਮੀਆਂਵੀਹਨ।ਅਨੰਦਮਾਣਨਲਈ, 

ਿਕਰਪਾਕਰਕੇਸਾਡੇਿਲੰਕ�ਨੰੂਫਾਲੋਕਰੋ। 

ਿਵਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ 

ਿਰੱਕੇਟਸਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇਲਿਹਰ�ਦੇਹੇਠ� ਜੈਕਬ�ੀਡਨ, ਮੇਰੇਨਾਲਪਾਣੀਹੇਠ�ਿਮਲੋ 

ਪਲਾਸਿਟਕਵਾਸਤੇਬੀਚਕ�ਿਬੰਗ - ਇਹਕੀਹੈਅਤੇਇਹਿਕੱਥ�ਹ ੈ ਕੋਲੀਨਿਹਉਗਸਨ, ਫਰਸਟਲੇਡੀਜ਼ਪ�ੋਡਕਸ਼ੰਜ਼ 

ਸੰਕਟਗ�ਸਤਵਨਸਪਲੀਲਈਸਵੈਸੇਵਾ ਨੌਮੀਵੇ�ਲਸ, ਬੇ�ਲਰੀਨਕੈਚਮ�ਟਨ� �ਟਵਰਕ 

ਮਰੀਨਅਤੇਕੋਸਟਲਹੈਿਬਟੇਟਇਕੋਲੋਜੀਅਤੇਇੰਟ�ਪ�ਟੇਸ਼ਨ ਮਾਇਕਕਲੀਲ�ਡ, ਬਨਬਰਗਕੋਸਟਐਜ਼ਕੁੇਸ਼ਨ 

ਮਰੀਨਮੈ�ਮਲਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਨਾਲਜਵਾਰਨੰੂਮੋੜਨਾ ਮੈ�ਟਮ�ਟਮੁੱ ਰੋ, ਮਰੀਨਮੈ�ਮਲਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ 

ਬੈਲਕ�ਬਇਸਟੌਰੀਈਲਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਬੈਲਕ�ਬਇਸਟੌਰੀਿਰਜ਼ਰਵਸਗਰੁੱ ਪ 

ਅਮੈਚਰਨ� ਚਰੁਿਲਸਟਵੀਡੀਓਚੈਲ�ਜਿਵੰਨਰ  
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