ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਲਈ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਵਭਾਗ
ਿਬਲਿਡੰ ਗਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮਟਸ (BD) ਿਬਲਿਡੰ ਗਜ਼ ਆਰਡੀਨਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀ ਂ ਿਨਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ



ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਪਨ ਦੇ ਸਾਈਨ
ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ;
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਲਾਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ; ਬਦਲਾਵ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ
ਿਵੱਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਮਾਈਨਰ ਵਰਕ ਕੰਟਰੋਲ
ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਈਨਰ ਵਰਕ ਵੇਲੀਡੈ ਸਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ
ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਸਤਤੀਆ
ੁ
ਂ ਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ;
ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਤ ਸੁਰਿਖਆ
ੱ
ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰ
ੁ
ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤ ਲਈ ਲਾਇਸਸ ਦੇਣ ਲਈ
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।



ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਵਭਾਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਆਿਡਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਰਿਮਟ
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਿਵਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਿਭੰਨਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਵਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਹੈ।



ਸਰਵਜਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ
ਰਸਾਲੇ , ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।



ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਲਈ ਕਦਰ
(CHEER) ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ
ਸੇਵਾ ਕਾਊਨਟਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਪਮੁੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਥੇ

1

ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, CHEER ਦਆਰਾ
ੁ
ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CHEER ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਬਹਾਸਾ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇ ਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ,ੂ ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ
ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ।
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ



ਿਵਭਾਗ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਰਰੀ
ੂ
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਲਏ ਗਏ/ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ
ਉਪਾਅ



ਿਸਵਲ ਸਰਿਵਸ ਟੇਿਨਗ
ੰ ਐਡ
ਂ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ, ਸਮਾਨ
ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਆਯੋਿਜਤ ਨਸਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ
ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਆਰਡੀਨਸ (RDO) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ
ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਿਵਭਾਗ ਕਰੇਗਾ।



ਿਵਭਾਗ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸਾਡੇ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਸਰਵੇਰ / ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 2 (Mr. Jason SEE) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ
ਈ - ਮੇਲ
ਡਾਕ ਪਤਾ

:
:
:
:

3842 3444
2537 4992
enquiry@bd.gov.hk
ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਵਭਾਗ
G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower,
West Kowloon Government Offices,
11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon
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