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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਤ 

ਕਰਨ 'ਤ ੇਮਜੌ ਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬਧੱ ਉਪਾਅ 

ਸਹਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਰਬਨ ਰੀਹਨਊਅਲ ਅਥਾਰਟੀ) 

 

 

ਸਹਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (“URA”) ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ. 563) ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਕ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਸਹਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ, 

ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਹ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਹਹਰੀ ਹਗਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਨ ੂੰ ਹਲੱ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ 

ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜ਼ਹਲਿਆਾਂ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦ ੇਰਹਹਣ-ਸਹਹਣ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਨ ੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦ ੇਸਹਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, URA  ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇ ਹਬਨਾਾਂ, URA ਦੀਆਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹਦੂੰਦੀ ਹੈ।  URA ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ 

ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ  ਢੁਕਵੇਂ ਅਤ ੇਹਵਵਹਾਰਕ 

ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਹਨ। 

 

 

ਸਬੂੰਹਧਤ  

ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

  URA ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ ੋਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੁਨਰ ਹਵਕਾਸ ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ 

ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਹਟਕਾਊ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਜ਼ੂੰਦਗੀ ਹਜਊਣ ਲਈ ਇਕ 

ਹਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਮੌਜ ਦਾ  

ਉਪਾਅ 

  URA ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ ਹਵੱਚ ਚੀਨੀ ਜਾਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 

(ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

   URA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਹਵਚ ਹੈ। 

   URA ਦੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਪਰਚੇ ਅਤੇ ਹਕਤਾਬਚੇ, 

ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵੱਚ ਪਰਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ 

   URA ਨੇ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤ ੇਮੁਆਵਜੇ਼ / ਪਨੁਰਵਾਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਹੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤ ੇ

7 ਪਰਹਚਆਾਂ ਦਾ ਬਹਸਾ ਇੂੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਹਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, 

ਥਾਈ, ਉਰਦ  ਅਤ ੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ਆਪਣੀ 
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ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

1. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ 

(ਮਾਲਕ - ਕਬਜ਼ਾ);  

2. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ  

(ਹਕਰਾਏ ਤੇ  / ਖਾਲੀ);  

3. ਗੈਰ ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ 

(ਮਾਲਕ - ਕਬਜ਼ਾ);  

4. ਗੈਰ ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ  

(ਹਕਰਾਏ ਤੇ  / ਖਾਲੀ);  

5. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਹਕਰਾਏਦਾਰ – ਐਕਸ-ਗਰੇਸੀਆ ਭੱਤਾ / 

ਮੁੜ-ਹਰਹਾਇਸੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ; 

6. ਘਰੇਲ  ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਖ ਹਕਰਾਏਦਾਰ – ਐਕਸ-ਗਰਸੇੀਆ ਭੱਤਾ / 

ਮੁੜ-ਹਰਹਾਇਸੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ; 

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

ਮੁੜ-ਹਰਹਾਇਸੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ; 

   URA ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  URA ਦੀਆਾਂ 

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹਗਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ 

ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (“CHEER”) ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇਕੋ 

ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹਤੂੰਨ-ਤਰਫੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਵਆਹਖਆ ਸੇਵਾ (ਬਹਾਸਾ 

ਇੂੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਹਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ  ਜਾਾਂ 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹਵਚ) ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਇਆ ਹੈ।  

    ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ 

CHEER ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਭਾਸਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ URA ਦੇ 

ਦਫਤਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੇ ਹਰਸੈਪਸਨ/ਕਾਊਂਟਰ ਉੈੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

   URA ਨੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ ਹਸਖਲਾਈ ਦਣੇ ਲਈ ਇਸਦ ੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਲਰਹਨੂੰਗ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ "ਚੁੂੰਗਹਕੂੰਗ ਮਨੈਸਨਜ ਦਾ ਦੌਰਾ" ਹਸਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 

ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਹਵੱਚ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਹਵੱਚ 

ਪਹਹਲਾ ਰਹਜਸਟਰਡ ਘੱਟ ਹਗਣਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਦਖਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਚੁੂੰਗਹਕੂੰਗ ਮੈਨਸਨਜ਼ ਹਵਚੱਲੇ ਬਹ-ੁਸਹਭਆਚਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਭਹਵੱਖ ਦ ੇਕੂੰਮ ਦਾ   URA ਹਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ 

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
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%202.pdf
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ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ URA ਦੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਉਨਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਹਚੂੰਤਾਵਾਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੇ ਹਲੱ ਲਈ ਉਹਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

   URA ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦ ੇਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਹਦਤੱ ੇਫੀਡਬੈਕ ਅਤ ੇਸੁਝਾਵਾਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨ ੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ ੇ

ਪਰਬੂੰਧ ਹਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਵਚਾਹਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  

ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

 

  URA ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ  

 URA ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ ਦ ੇ

ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇ ਹਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਵਲੱ ਹਧਆਨ ਦੇਣਾ 

ਅਤੇ URA ਦੀਆਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਉਨਿਾਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਚਤ ਅਤ ੇਕਰਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ;  

 ਹਜਥੇ ਉਹਚੱਤ ਅਤ ੇਕਰਨ ਯਗੋ ਹੋਵੇ, URA ਸਬੂੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਰੂੰਭ 

ਕਰਦ ੇਸਮੇੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦ ੇਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵੂੰਡਣ ਲਈ 

ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ URA ਦੇ ਪਰਚੇ / 

ਹਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਗੇਾ; 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦ ੇਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ URA ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਵਆਹਖਆ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ; 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ URA ਦੀਆਾਂ ਜਨਤਕ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਉਹਚਤ ਸੂੰਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 

/ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ; 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ URA ਦੀਆਾਂ ਸਰਵਜਨਕ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਉਨਿਾਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ URA ਦੇ 

ਉਪਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੈੱਹਚਤ 

ਪਰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ; 

 ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੜੁ ੇਮੁੱਹਦਆਾਂ'ਤੇ ਫਰੂੰਟ-ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ 
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ਕਰਨਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕਲਾ ਅਤ ੇ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਅਤ ੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਹਵਚ ਵੱਖੋ ਵਖੱ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸਲੀਕ;ੇ  

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਦ ੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤ ੇ

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰੇਗਾ; ਅਤ ੇ

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਸੱਹਭਆਚਾਰ ਦ ੇਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 

ਨ ੂੰ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਉਨਿਾਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ URA ਢੁਕਵੇਂ ਅਤ ੇਹਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਕ 

ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦ ੇਬਾਰ ੇਪੁੱਛਹਗੱਛ ਲਈ, 

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤੇ ਚਨੈਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ URA ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ– 

 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ. : 2588 2333 

ਫੈਕਸ ਨੂੰ. : 2827 0176 / 2827 0085 

ਈਮੇਲ : inquiry@mail1.ura.org.hk 

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

Kong 

 

 

ਸਹਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ  

ਜ ਨ 2021 


