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ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਸ ੰਗ ਅਤ ੇਸਵਕਾਿ ਸਵਭਾਗ (CEDD) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆ ਂਸਵਕਾਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ ੂ ਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂ ਾ ਕ ਨ 
ਲਈ ਸਿਆ ੀ ਇੰਜੀਨੀਅਸ ੰਗ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕ ਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਅਤ ੇਆਧੁਸਨਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਸਟਕਾਊ 
ਸਵਕਾਿ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣ,  ਸਹਣ ਯੋਗ ਸ਼ਸਹ  ਦੀ ਉਿਾ ੀ ਅਤ ੇਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੰਬ ੇਿਿੇਂ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਨੰੂ ਜਾ ੀ  ੱਖਣ ਲਈ 
ਿਿ ਸਪਤ ਹਾਂ। CEDD ਲਈ ਕਸਿਊਸਨਟੀ ਦੇ ਿਾ ੇ ਿੈਂਬ ਾਂ ਦੇ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪ ਵਾਹ ਕੀਤ ੇ ਸਬਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬ ਾਬ  ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਿਹੱਤਤਾ  ੱਖਦਾ ਹੈ।  
 

 

ਿਬੰਸਧਤ ਿੇਵਾਵਾਂ  CEDD ਦੁਆ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇ ਚਾ  ਿੱੁਖ ਖੇਤ  ਹਨ, ਅ ਥਾਤ, ਭੂਿੀ ਅਤੇ 
ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਵਵਿਥਾ, ਬੰਦ ਗਾਹ ਅਤ ੇਿਿੰੁਦ ੀ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਭੂ-ਤਕਨੀਕੀ 
ਿੇਵਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਵਾਤਾਵ ਣ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਿੇਵਾਵਾਂ। 
 

ਿੌਜੂਦਾ 
ਉਪਾਅ 

 CEDD ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾ ੇ ਜਾਣਕਾ ੀ CEDD ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਤੇ ਹਾਂਗ 
ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਫ਼ਤ ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੰਗ ੇਜ਼ੀ) ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾ ੀ ਭ ਪੂ  ਸਵਸਦਅਕ 
ਪ ਚ ੇ/ ਸਕਤਾਬਚ ੇਵੀ ਦੋ ਦਫ਼ਤ ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਚ ਅਤ ੇਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 
 

 CEDD ਦੇ ਆਿ ਪੱੁਛ-ਸਗੱਛ ਹੌਟਲਾਈਨ ਅਤ ੇਈਿੇਲ ਦੁਆ ਾ ਆਿ ਪੱੁਛ-ਸਗੱਛ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੰਗ ੇਜ਼ੀ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।  

 
ਭਸਵੱਖ ਦੇ ਕੰਿ 

ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆ ਾ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੀਡਬੈਕ/ ਿੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗ ੇਅਤ ੇਸਵਚਾ ੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉ ਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਗਾਲੋਗ, 

ਥਾਈ, ਸਹੰਦੀ, ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਿੀ) ਦੇ ਲੋਕ CEDD ਆਿ ਪੱੁਛ-ਸਗੱਛ ਹੌਟਲਾਈਨ 
ਅਤ ੇਈਿੇਲ ਦੀ ਵ ਤੋਂ ਤੇ ਨਜ਼   ੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 



ਕੀਤੇ ਗਏ/ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਹੋ  ਉਪਾਅ

 CEDD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਆਸਖਆ ਲਈ
ਯੋਗ ਪ ਚੇ / ਸਕਤਾਬਚੇ ਸਤਆ  ਕ ੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ CEDD ਵੈਬਿਾਈਟ
ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕ ੇਗਾ।

 CEDD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾ  ਤੇ ਸਿਵਲ
ਇੰਜੀਨੀਅਸ ੰਗ ਅਤ ੇਸਵਕਾਿ ਇਿਾ ਤ ਦੇ ਸ ਿੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟ  ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਕੁਝ
ਹੋ  ਿ ਸਵਿ ਕਾਊਂਟ  ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਕਰਸ਼ਚਨ ਿ ਸਵਿ ਦੇ ਘੱਟ ਸਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਤ ੱਕੀ ਅਕੇ ਿੁਧਾ  ਲਈ ਿੈਂਟ  (CHEER) ਅਤ ੇ / ਜਾਂ ਹੋ  ਿੇਵਾਵਾਂ
ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ  ਾਹੀਂ ਪਰਿੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕ ੇਗਾ।

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅ ਥਾਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਹੰਦੀ,
ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉ ਦੂ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਿੀ ਸਵੱਚ CHEER

ਦੁਆ ਾ ਪਰਦਾਨ ਿੁਫਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਵਆਸਖਆ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ  ਕ ਨ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾ ੇ ਜਾਣੂ ਕ ਨ ਲਈ ਪੋਿਟ  / ਬੈਨ  / ਆਈਕਾਨ,

ਕਾਊਂਟ  ਅਤ ੇCEDD ਦੇ ਵੈਬਿਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਰਦ ਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।

 CEDD ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਨਿਲੀ ਬ ਾਬ ਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਿਿਝ ਅਤੇ
ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕ ੇਗਾ।

ਨਿਲੀ ਬ ਾਬ ਤਾ ਦੇ ਪਰਚਾ  ਿੰਬੰਧੀ ਿੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ ਿੰਬੰਧੀ ਪੱੁਛ-ਸਗੱਛ ਕ ਨ ਲਈ, ਸਕ ਪਾ ਕ ਕੇ ਹੇਠ 
ਸਦਤੱੇ ਿਾਸਧਅਿਾਂ  ਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਿੈਕਟ ੀ / ਹੈੈੱ ਡਕੁਆ ਟ  ਨਾਲ ਿਪੰ ਕ ਕ ੋ  (Ms Alice LEUNG)– 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2762 5033 

ਫੈਕਿ ਨੰ. : 2715 0211 

ਈਿੇਲ : alicelokszeleung@cedd।gov।hk 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : 13/F, Civil Engineering and Development Building, 101 

Princess Margaret Road, Homantin, Kowloon 
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