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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

ਸਹਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਰਬਨ ਰੀਹਨਊਅਲ ਅਥਾਰਟੀ) 
 

 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (“URA”) ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 563) ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨ ੰ  
ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ, ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਸਿ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਗਰਾਵਟ ਦੀ 
ਸਮੱਹਸਆ ਨ ੰ  ਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣ ੇਹਜ਼ਹਲਿਆਂ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 
ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦ ੇਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, URA  ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ 
ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤ ੇਹਿਨਾਂ, URA ਦੀਆ ਂਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਿਰਾਿਰ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿੁਤ ਮਿੱਤਵ ਹਦੰਦੀ ਿੈ।  URA ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀਆ ਂਜਨਤਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਦੇਣ 
ਲਈ  ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਹਵਵਿਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਿਨ। 
 

 

ਸਿੰਹਧਤ  
ਸੇਵਾਵਾਂ 

  URA ਨੇ ਆਪਣ ੇਦ ੋਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੁਨਰ ਹਵਕਾਸ ਅਤ ੇਮੜੁ 
ਵਸੇਿ ੇ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਟਕਾਊ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਜੰ਼ਦਗੀ 
ਹਜਊਣ ਲਈ ਇਕ ਹਵਆਪਕ ਅਤ ੇਸੰਪ ਰਨ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ। 

ਮੌਜ ਦਾ  
ਉਪਾਅ 

  URA ਆਪਣੀਆ ਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ ਹਵੱਚ ਚੀਨੀ ਜਾਂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਕਸੇ ਿੋਵੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

   URA ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਚ ਿੈ। 

   URA ਦੀਆ ਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚ ੇ ਅਤ ੇ
ਹਕਤਾਿਚ,ੇ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਿਨ 

   URA ਨੇ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤ ੇਮੁਆਵਜੇ਼ / ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ 
ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤ ੇ 7 ਪਰਹਚਆ ਂ ਦਾ ਿਿਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਹਿੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, 
ਪੰਜਾਿੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ  ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 
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ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ ਤ ੇਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਿੈ: 

1. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ 
(ਮਾਲਕ - ਕਿਜ਼ਾ);  

2. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ  

(ਹਕਰਾਏ ਤੇ  / ਖਾਲੀ);  

3. ਗੈਰ ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ 
ਸੁਝਾਅ (ਮਾਲਕ - ਕਿਜ਼ਾ);  

4. ਗੈਰ ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ 
ਸੁਝਾਅ  (ਹਕਰਾਏ ਤ ੇ / ਖਾਲੀ);  

5. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਹਕਰਾਏਦਾਰ – ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਭੱਤਾ / 

ਮੁੜ-ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ; 

6. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱ ਖ ਹਕਰਾਏਦਾਰ – ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਭੱਤਾ / 

ਮੁੜ-ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ; 

7. ਗੈਰ ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਹਕਰਾਏਦਾਰ – ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਭੱਤਾ / 

ਮੁੜ-ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ; 

   URA ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ URA ਦੀਆ ਂ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਪੱੁਛਹਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹਗਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ 
ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (“CHEER”) ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਤੰਨ-ਤਰਫੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਵਆਹਖਆ ਸਵੇਾ 
(ਿਿਾਸਾ ਇੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ, ਹਿੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਿੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, 

ਉਰਦ  ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹਵਚ) ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਇਆ ਿੈ।  

    ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਲਈ 
CHEER ਦਆੁਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ URA ਦ ੇ
ਦਫਤਰਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇਹਰਸੈਪਸ਼ਨ/ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਪਰ ਉਪਲਿਧ 
ਿੈ। 

ਭਹਵੱਖ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

  URA ਹਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇ ਪਰਿੰਧਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ 
ਸਮੀਹਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ URA ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਉਨਿ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਚੰਤਾਵਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ) ਦ ੇਿੱਲ ਲਈ ਉਹਚਤ ਤੌਰ' 

ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%202.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%202.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%202.pdf
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   URA ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਦੱਤੇ ਫੀਡਿੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ) ਨ ੰ  
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਪਰਿੰਧ ਹਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਵਚਾਹਰਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  
ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਉਪਾਅ 

 

  URA ਇਿ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ  

 URA ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ 
ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਹਚੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹਧਆਨ 
ਦੇਣਾ ਅਤ ੇ URA ਦੀਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ 
ਿਰਾਿਰ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਚਤ ਅਤੇ ਕਰਨਯੋਗ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ;  

 ਹਜਥੇ ਉਹਚੱਤ ਅਤ ੇਕਰਨ ਯੋਗ ਿੋਵੇ, URA ਸਿੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 
ਅਰੰਭ ਕਰਦ ੇ ਸਮੇੇੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵੱਚ 
URA ਦ ੇਪਰਚ ੇ/ ਹਕਤਾਿਚੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ; 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  URA ਜਨਤਕ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਦੀ ਿਰਾਿਰ ਪਿੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, 

ਹਵਆਹਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰਨਾ; 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੇਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ URA ਦੀਆ ਂ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਰਾਿਰ ਪਿੰੁਚ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਲਈ ਉਹਚਤ 
ਸੰਚਾਰ ਸਿਾਇਤਾ / ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ; 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇ ਸੇਵਾ ਪਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  URA ਦੀਆ ਂ
ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਪਿੰੁਚ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਖਾਸ URA ਦ ੇਉਪਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪਰਿੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿਧਤਾ ਿਾਰੇ 
ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਹਚਤ ਪਰਚਾਰ ਚਨੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ; 

 ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਹਦਆ'ਂਤੇ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਹਸਖਲਾਈ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ 
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ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਲੀਕ;ੇ ਅਤ ੇ

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਨੇਤੀਆ ਂਦੀ ਹਗਣਤੀ ਕਰਗੇਾ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰਤਾ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪੱੁਛਹਗੱਛ 
ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਚਨੈਲਾਂ ਰਾਿੀਂ URA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ– 

 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2588 2333 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : 2827 0176 / 2827 0085 

ਈਮੇਲ : inquiry@mail1.ura.org.hk 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : 26/F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, Hong 

Kong 

 

 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ  

ਸਤੰਿਰ 2020 


