
ਯਨੂਾਈਿਟਡ ਿਸਖੱਜ਼ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਮ ਹਣੁ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰਸਹਾਰਾ ਦਣੇ ਦ ੇਸਮਰਥੱ ਹਾਂ 
 
09 ਅਗਸਤ 2016, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ  
 
ਕੱਪੜੇ ਿਨਰਮਾਣ 'ਤ ੇਸਨਅੱਤ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਪੋਗਰਾਮ, ਜ ੋਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ  ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਵੱਲ ਗਰੁਿਕਰਪਾ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਧਮੋਟ, 
ਲੁਿਧਆਣਾ, ਿਵਖ ੇਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ,  02 ਅਗਸਤ 2016 ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤ ੇਦਰਿਮਆਨੇ 
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਾਜੈਕਟ ਸੀ।  

 ਪੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰਪਮਾਣ ਪਤੱਰ ਿਦਤੱੇ ਗਏ 
 

ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤ ੇਦਰਿਮਆਨੇ ਉਦਯਗੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਉਪਰਤੰ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 
ਅਤ ੇਅਿਮਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਵੱਲ ਿਪੰਡ ਦ ੇਸਰਪੰਚ ਤ ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲਈ ਗਈ ਅਤ ੇ2 ਜੂਨ 2016 ਨੰੂ ਪੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰੁੂ 
ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਸੁਖਿਵਦੰਰ ਕਰੌ ਨੰੂ ਬਤੌਰ ਟੇਨਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾ ਂਨੇ 29 ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 
ਿਦੱਤੀ।   

 ਪੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੱਪੜ ੇਿਦਖਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
 



02 ਅਗਸਤ 2016 ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਪਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ। ਉਨਾ ਂ
ਨੰੂ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਗਟ ਿਸੰਘ, ਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਿਸੰਘ 
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਮਾਣ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 
 
"ਇਨਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਿਦਆਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਦੀ 
ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।", ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਿਮਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜ ੋਿਕ 
ਧਮੋਟ ਿਵਖ ੇਗੁਰਿਕਰਪਾ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਦੇ ਹਨ।  
 

 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਪਗੋਰਾਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
 
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ, ਦਰੋਾਹੇ ਤ ਸਟਟੇ ਬਕ ਆਫ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ ਬਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਵੱਲ ਇਨਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਲੋਨ ਦਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਗੁਨ ਵਰਮਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 
ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤ ੇਦਰਿਮਆਨੇ ਉਦਯਗੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਗੁਨ ਵਰਮਾ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕਰੌ, ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਮਲ ਿਸੰਘ ਵੱਲ ਔਰਤਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 



ਜੋਤੀ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ, ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਦੀ ਤਿਹ ਿਦਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਇਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 
ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।  
 
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਮਸ਼ਨ ਅੱਗ ੇਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ੋਅਤ ੇਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ ਜਾ ਂਇਨਾ ਂਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 
ਦਾਨ ਕਰੋ। 
 
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 
ਗੁਰਿਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 
ਪਾਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ 
ਈ-ਮੇਲ: contact@unitedsikhs.org 


