
ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਿਸਿਵਥਤ ਵਿਆਥੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ  ਦੀ ਸੰਵਿਆ 
ਅਤ ੇਵਿਆਵਿਆ ਸੇਿਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਗਵਿਤ (ਨੋਟ 1) 

(ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022) 

ਜਨਤਕ ਅਵਿਕਾਰੀ  
(ਨੋਟ 2)  

ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ  
ਵਿਿਸਥਾ  ਕੀਤੀ 

ਗਈ 

ਵਿਆਵਿਆਿਾਂ ਦਾ 
ਸੰਵਿਆ (ਨੋਟ 3)  

ਵਿਆਵਿਆ ਸੇਿਾ ਦ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਵਨਆਂਪ੍ਾਵਲਕਾ 
ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ 

ਸੁਤੰਤਰ ਦਭੁਾਸੀਏ 

CHEER 

ਸੈਂਟਰ 

HKSKH 

ਲੇਡੀ 
ਮੈਕਲਹੋਜ਼ 

ਸੈਂਟਰ 

ਹੋਰ ਸੇਿਾ  
ਿੇਕੇਦਾਰ  

ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਿਦੇਸੀ ਭਾਸਾ 
ਦੇ ਦੁਭਾਸੀਏ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ੍* 14 828      

ਹਾਂਗ੍ਕਾਂਗ੍ ਪੁਵਿਸ ਬਿ* 8 334      

ਸਮਾਜ ਭਿਾਈ ਵਿਭਾਗ੍* 7 738      

ਹਸਪਤਾਿ ਅਥਾਰਟੀ* 7 408   
   

ਵਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ੍ ਪਰੀਸ਼ਦ* 6 791      

ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਬਊਰੋ  5 412      

ਸੁਧਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਭਾਗ੍* 3 012      

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ੍* 951      

ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ੍* 440    
  

ਕ ੂੰ ਮਕਾਜੀ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਏਜ ੂੰ ਸੀ 
419      

ਜਨਗ੍ਣਨਾ ਅਤੇ ਅੂੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ੍ 281      

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ੍* 277      

ਕਸਟਮ ਅਤ ੇਆਬਕਾਰੀ 
ਵਿਭਾਗ੍* 

150      

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ੍ 49      

ਬਰਾਬਰ ਮੌਕ ੇਕਵਮਸ਼ਨ 41      

ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍* 
30      

ਹਾous ਵਸੂੰਗ੍ ਅਥਾਰਟੀ* 

ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੱਧੁ ਮੁੂੰ ਤਤਰ 

ਕਵਮਸ਼ਨ  
20      

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੜੁ ਸਿਖਲਾਈ 
ਬੋਰਡ* 

18      

ਸ਼ਸਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 
ਅਥਾਰਟੀ 17      

ਵਸੱਿਆ ਵਬਊਰੋ * 14      

ਗ੍ਰਸਿ ਮਾਮਲੇ ਸਵਭਾਗ੍* 3      

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਿਕੀਮਾਂ 
ਅਥਾਰਟੀ 2     

 

ਕੁੁੱ ਲ： 56 235      

ਨੋਟ 1:   ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 50 ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ 5 300 ਤੋਂ ਿੱਧ  ਵਲਖਤੀ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬ ੂੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

ਸੀ. ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ । 

ਨੋਟ 2:   ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਉਨ੍ਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨ ੂੰ   ਸ ਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹ ੈਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਦਾ ਪ੍ਰਬ ੂੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਪ੍ਛਲੇ ਸ ੂੰਸਕਰਣ ਨ ੂੰ   ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਅਤ ੇਲਾਿ   ਕੀਤਾ ਸੀ 

ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ   “＊" ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

 ਨੋਟ 3:  ਵਿਜੀਿਲ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਵਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। 

 


