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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤ ੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬਧੱ ਉਪ੍ਾਅ 

 

ਜਲ-ਨਨਕਾਸ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਨਵਭਾਗ (ਡਰੇਨੇਜ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ) 

 

ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਵਭਾਗ (DSD) ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੂੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਤ ਫਾਿੀ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਬੱਧ ਹ।ੈ DSD ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਿ ੂੰ  
ਜਾਤੀ ਜਾਾਂ ਿਸਲੀ ਮ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਨਬਿਾਾਂ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹ ੂੰਚ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ 'ਤੇ 
ਬਹ ਤ ਮਹੱਤਵ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ।  
 

(A)  ਕਾਊ ਾਂਟਰ ਪ੍ ਛੱਨਗਛੱ ਸਵੇਾਵਾਾਂ 
 

ਸਬੂੰਨਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ   ਸੀਵਰੇਜ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਬਰਾਾਂਚ (SSB) ਦੀ ਕਾਊਾਂਟਰ ਪ ਛੱਨਗੱਛ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਆਰਡੀਿੈਂਸ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ 
ਅਤੇ ਟਰਡੇ ਐਫਲ ਐਾਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਿਾਲ ਸਬੂੰਨਧਤ ਵਿ ਸਟਾਪ ਗਰਾਹਕ 
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਹ।ੈ 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ   SSB ਦੇ ਗਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਾਊਾਂਟਰ ਤੇ ਕਾਊ ਾਂਟਰ ਪ ੱਛਨਗੱਛ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੀਿੀ 
ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲਾਾਂ (ਨਜਵੇਂ ਬਹਾਸਾ ਇੂੰਡੋਿੇਸ਼ੀਅਿ, ਿੇਪਾਲੀ, ਉਰਦ , 

ਪੂੰਜਾਬੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਨਹੂੰਦੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਿਾਮੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ 
ਪਰਮ ੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੀਟਾਾਂ ਮ ਖੱ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਤ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ 

ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਿ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ (TELIS) 
ਹੌਟਲਾਈਿ ਦ ਆਰਾ ਮ ਫਤ ਨਵਆਨਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰਿ ਲਈ SSB ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਕਾਊ ਾਂਟਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਵਖੱ 

ਵੱਖ ਿਸਲਾਾਂ ਦੇ ਮ ਲਾਕਾਤੀ ਜੋ ਿਾ ਤਾਾਂ ਚੀਿੀ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ 

ਹਿ, ਜੇ CHEER ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ 

ਕਾਊ ਾਂਟਰ  ਸਟਾਫ  TELIS ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰੇਗਾ। ਕਾਊ ਾਂਟਰ  ਸਟਾਫ ਿੇ ਇਹ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ 

ਰਨਜਸਟਰ ਵੀ ਰਨਖਆ ਹੈ ਨਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਲਾਾਂ ਦੇ ਨਵਜ਼ਟਰਆਾਂ ਿ ੂੰ  

ਅਨਜਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। 

ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ    DSD ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਖੱ ਵੱਖ ਿਸਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ 
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 ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸ ਧਾਰ ਕਰਗੇਾ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੋ 
ਉਪਾਅ 

  DSD SSB ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਕਾਉਾਂਟਰ ਨਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਗਾਹਕ 
ਸੇਵਾ ਅਫਸਰਾਾਂ ਲਈ ਿੌਕਰੀ ਤ ੇਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਗੇਾ। 

(B)  ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ੍ ਛੱਨਗੱਛ ਸਵੇਾਵਾਾਂ 
 

ਸਬੂੰਨਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ   DSD ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਆਰਡੀਿੈਂਸ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ 
ਜਲ-ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮ ੱਨਦਆਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਅਤ ੇਟਰੇਡ 
ਐਫਲ ਐਾਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਸੂੰਬੂੰਨਧਤ ਪਰਤੀਬਧੱ, ਉਚੱ ਕ ਆਨਲਟੀ ਅਤ ੇ
ਗਾਹਕ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਲੀਫਿੋ ਜਾਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ   ਟੈਲੀਫੋਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ ੱਛਨਗੱਛ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੀਿੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੀਆਾਂ 
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ।   

ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ  
 ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ 

  DSD ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਖੱ ਵੱਖ ਿਸਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਸ ਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੋ 
ਉਪਾਅ 

 

  DSD ਟੇਲੀਫ਼ੋਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ ਛੱਨਗੱਛ ਸੂੰਭਾਲਿ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿੌਕਰੀ 
ਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

   DSD CHEER ਦੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਚੀਿੀ ਅਤੇ 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਜੋ DSD 

ਹੌਟਲਾਈਿ 2300 1110 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਹਿਾਾਂ ਿ ੂੰ  3-ਤਰਫਾ 

ਕਾਿਫਰੂੰਸ ਟੈਲੀਫੋਿ ਨਵਆਨਖਆ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾ ਸਕੇ । 

ਿਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਿ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਿਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ੱਛਨਗੱਛ 
ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਨਦੱਤ ੇਮਾਨਧਅਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਡਪਟੀ ਨਵਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ / ਜਿਰਲ ਪਰਸ਼ਾਸਿ 
ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ- Ms Connie TSANG 
 

ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੂੰ . : 2594 7017 

ਫੈਕਸ ਿੂੰ . : 3103 0013 

ਈਮੇਲ : enquiry@dsd.gov.hk 
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ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : 43/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Chai, 

Hong Kong 

 

ਜਲ-ਨਨਕਾਸ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਨਵਭਾਗ 

 


