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ਪਵਿਚੈ
ਇਹ ਵਿਪੋਿਟ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ, ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਿੱਤਿ ਕੀਤੇ ਗਈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਝਾਾਂ ਦੇ ਸਾਿ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕਿਦੀ
ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿਾਾਂ ਾਸਤੇ ਿਿੱਲ ਦੇ ਲੈਂ ਸ ਿਾਹੀਂ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਖੋਜ ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ, ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਪਛਿੱਲੀਆਾਂ ਵਿਪੋਿਟਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਿੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸ ੀਿ ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ
ਵਿਪੋਿਟ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਨਾਗਵਿਕ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਿ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਕਹੜੇ ਕਾਿਕ ਹਨ ਵਜੰਨਾਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਿੀਦ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਵਸਟੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਵ ਸ ਤੇ ਪਰਭਾ ਪਾਉਣ ਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ੇਲੇ ਵ ਚਾਿ ਕਿੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਖੋਜ, ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਿਾਹੀਂ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਨ ੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ
ਪੂਿੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ। ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੀ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਿਨ ਾਲੇ ਖੋਜ ਉਪਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਨਪਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਏਕੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਜਸ ਨੇ ਡੰਘਿ
ੇ ੇ ਅਤੇ ਹੋਿ ਵਨਿੱਜੀ ਸੰ ਾਦਾਾਂ ਿਾਹੀਂ ਾਧੂ ਸੰਦਿਭ ਿਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹੰਚ ਡੰਘੇਿੀ ਸਿਝ ਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਨੂ ੰ ਸੰਤਸ਼ਟ ਕਿਨ
ਲਈ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਿ ਪਹੰਚਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਿੀਆਾਂ ਦੀ ਸਧਾਈ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਿਖ
ਿੱ ਵਸਿੱਟੇ: ਖੋਜ, ਿਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ
ਆਿਵਥਕ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ, ਕੋਵ ਡ-19 ਿਹਾਿਾਿੀ ਦੀਆਾਂ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ, ਨੌ ਕਿੀਆਾਂ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਿਾਵਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿੰਗਾਾਂ,
ਅਤੇ ਅਨੇ ਕ ਹੋਿ ਹਾਲੀਆ ਿਿੱਵਦਆਾਂ ਸਾਵਿਆਾਂ ਦਾ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ, ਉਹ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਖ
ਿੱ ਿੱਖ ਸਤਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਿੋਜ਼ਿਿੱਿਾ ਜੀ ਨਾਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਿ ਪਾਵਲਕਾ ਸਤਿ ਤੇ ਇਹ ਸਿਵ ਸ ਡਵਲ ਿੀ, ਿਿੱਲ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ, ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਿ ਵ ਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀ
ਵ ਿੱਤੀ ਵਨਯੰਤਿਨ, ਟੈਕਸਾਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲਤਾ ਬਾਿੇ ਾਕਈ ਵਚੰਤਤ ਹਨ - ਪਿ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਭਵ ਿੱਖ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੰਦੀ ਹੈ,
ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਵਥਕ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਧ
ਿੱ ਅਸਿ ਹੋਣ ਾਵਲਆਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਬਾਿੇ ੀ ਵਚੰਤਾ
ਵ ਅਕਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਜਦਵਕ “ਟੈਕਸ” ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਆਿਾ ਸਾਿ੍ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਹੇ ਵਤੰਨ ਿਿੱਖ ਿਿੱਵਦਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਉਭਿੇ ਹਨ, ਸਿ ੇਖਣ
ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪਸੰਦ ਕਿਨ ਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ ਵ ਿੱਚ ਥੋੜ੍ੇ ਵਜਹੇ ਹੋਿ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਾਧਾ ਪਸੰਦ ਕਿਦੇ ਹਨ।
1. ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਿਚ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਜਾਗਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਾਸਤੇ “ਬਜਟਾਾਂ ਅਤੇ ਖਿਚ ਤੇ ਫੋਕਸ
ਕਾਇਿ ਿਿੱਖਣਾ” ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਂ ਿਿੱਖ ਅਪੇਵਖਆ ਿਵਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ।
2. ਸਿਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਵਕ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਿਹਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਾਸਤੇ ਿੱਧੇ ਹੋਏ ਵਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਿੱਵਛਤ ਖੇਤਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਾਲੇ ਖੇਤਿਾਾਂ ਦੂ ਸਿੇ
ਖੇਤਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ, 9-1-1, ਕੈਲਗਿੀ ਪਵਲਸ ਸਿਵ ਸ ਅਤੇ ਕੈਲਗਿੀ ਫਾਇਿ ਵਡਪਾਿਟਿੈਂਟ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਪਰਤੀਵਬੰਵਬਤ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਜਹੇ ਕੇਸ ਸਨ ਵਜਥੇ ਕਈ ਨਾਗਵਿਕ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਵ ਭਾਗਾਾਂ ਾਸਤੇ ਫੰਵਡੰਗ ਨੂ ੰ ਿੜ
ਵਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਜਦਵਕ ਕਈ ਜੀ ਨ ਅਧਾਵਿਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖ ਦੀ ਗਣ ਿੱਤਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸੀ।
3.

ਧ
ਿੱ ੀ ਹੋਈ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਸ ਬਾਿੇ ਕਈ ਸਾਿੇ ਸਝਾਅ ਸਨ ਵਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਿਿ ਾਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਿਚ ਦਆਲੇ
ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਪੂਿਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਿ੍ਣੇ ਆਉਣ ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਿਿੱਖ ਥੀਿ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਿੀ ਜੋਂ ਦੇਵਖਆ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੋ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਿੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਡਾਲਿਾਾਂ ਦੇ ਡ
ੰ ੇ ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲੇ ਵਕ ੇਂ
ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਿੇ ਵਬਹਤਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਿੇ ਵਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੇ ਕ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਬਾਿੇ
ਵਨਯਵਿਤ, ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿ ੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾ ਨਾ ਦਾ ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਦਆਿਾ ੀ ਜ਼ੋਿਦਾਿ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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4. ਵਨ ਸ਼
ੇ ਭਾਲਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਣਾ। ਏਨਗੇਜ ਨਤੀਜੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ
ਕਿਨ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੀਡਬੈਕ, ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਣਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿੌਕੇ ਵਪਛਲੀਆਾਂ
ਬਜਟ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜੋ ਸਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੀ ਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ 311 ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਾਸਤੇ
ਿਕਾਿ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ।
5. ਭਿੋਸੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਸਧਾਿ। ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਸਿਿੱਚੇ ਭਿੋਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਸਟੀ ਦੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਵ ਿੱਚ ਭਿੋਸੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਤਿ ਵ ਅਕਤ ਕਿਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਵਸਟੀ ਵ ਿੱਚ ਸਿਿੱਚਾ ਭਿੋਸਾ ਟਰ ੈਵਕੰਗ ਸ਼ਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਟੀ ਦੇ ਸਕੋਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਘਿੱਟ ਭਿੋਸੇ ਤਿੱਕ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਵਟਆ ਹੈ।

ਪਹਚ
ੰ ਅਤੇ ਵ ਚਾਿ ਕਿਨ ਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ
ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਝਾਾਂ
ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਐਡਜਸਟਿੈਂਟ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਵਚਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਏਨਗੇਜਿੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਟ ਸਿਵ ਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂ ੰ
ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਦਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਾਲੇ ਡਿਾਈ ਿਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧ
ਿੱ ਵ ਆਪਕ ਸੂਝਾਾਂ ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਖੋਜ,
ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਨ ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਵ ਆਪਕ ਿਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿੇਲ ਾਲੀ ਇਹ ਪਹੰਚ ਿੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨ ੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੂਝਾਾਂ ਦੇ ਿਿੱਲ ਤੋਂ
ਅਵਧਕਤਿ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਿੇਕ ਇਨਪਿੱਟ ਚੈਨਲ ਦੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਿੇ ਉਪਯੋਗੀ ਇਨਪਿੱਟਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ
ਹੋਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਵ ਚਾਿ ਕਿਨ ਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਬੂਲਣਾ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਹੈ:


ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿਿੱਚੀ ਭਾ ਨਾ ਵ ਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸੂਝ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਪਿ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਿਆ ਵ ਿੱਚ
ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਇਨਪਟ
ਿੱ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਇਵਛਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ 'ਤੇ ਹੋਿ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਕਾਿਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਚਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਵਜ ੇਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਬਜਟ, ਖਿਚ, ਟੈਕਸਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿਥ ਵ ਸਥਾ ਿਗੇ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਜਨਤਕ ਿਚੀ ਿਵਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਡਿਾਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਬਾਿੇ ਸਿਝ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਤਿ ਹਨ। ਪਿੰਤੂ, ਕੋਵ ਡ-19 ਿਹਾਿਾਿੀ ਦੀਆਾਂ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਨਿੱਜੀ ਕਸ਼ਲਤਾ, ਅਿਥ ਵ ਸਥਾ ਦੀ ਅ ਸਥਾ
ਅਤੇ ਕੈਲਗਿੀ ਦਾ ਭਵ ਿੱਖ ਿਗੇ ਵ ਸ਼ੇ ੀ ਵਚੰਤਾ ਦੇ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਅਤੇ ਿੱਧ ਿਹੇ ਖੇਤਿ ਹਨ। ਏਨਗੇਜ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਵਹਿੀ ਨੂ ੰ
ਉਜਾਗਿ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਹੈ ਵਕ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਵਕਹੜਾ ਸਤਿ ਵਕਹੜੀ ਸੇ ਾ ਾਸਤੇ ਵਜ਼ੰਿੇ ਾਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਵਕਹੜਾ ਸਤਿ ਕਿਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਓਪਿੇਸ਼ਨਲ ਲੋ ੜਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਜਵਟਲ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਿ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਿ ਦੂ ਸਿੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿ ਵਨਿਭਿ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਫਲਸਿੂਪ, ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ
ਵਡਵਲ ਿੀ ਿਣਨੀਤੀਆਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖਿਚ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨਾ ਿਸ਼ਕਲ ਹੰਦਾ ਹੈ।



ਵਸਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਾਸਤੇ ਸਿਿੱਚੇ ਬਜਟ ਵਜੰਨੇ ਵ ਆਪਕ ਵ ਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਵ ਸ਼ੇ ਤੇ ਚਿਚਾ ਦੀ ਅਿਥਪੂਿਨ ਅਤੇ ਸਿਾਨ ਡੰਘਾਈ 'ਤੇ
ਪਹੰਚਣਾ ਚਨੌ ਤੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਕਸਿ ਸਾਿ੍ਣੇ ਆਉਣ ਾਲੇ ਵ ਸ਼ੇ ਆਿਤੌਿ ਤੇ ਉਹ ਹੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਸੋਚ ਵ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਸੰਭ
ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਨਾਗਵਿਕ ਅਕਸਿ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿਤਦਾ ਹੋ ੇ, ਉਹ ਵਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਿੀਡੀਆ ਕ ਿੇਜ ਕਿਕੇ।
ਫਲਸਿੂਪ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਨ ੇਸ਼ਾਾਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸ ਾਲਾਾਂ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਇਕਸਾਿ ਜ ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਸਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਸਿਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਸੰਤਸ਼ਟ ਕਿੇਗਾ।
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ਵ ਧੀ
ਖੋਜ
ਖੋਜ ਦਾ ਿਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਦਲਚਸਪੀ ਿਿੱਖਣ ਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ ਪਾਿਟੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਿਵਲਤ ਕਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿ ਸਗੋਂ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਨਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿੱਡੇ ਵਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਨਿਪਿੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਤਿਾ ਦੇ ਿੂਪ ਵ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਾਇੰਦਗੀ ਕਿਦੀ ਹੈ।
ਿਾਿਵਕਟ, ਜਨਤਕ ਿਾਇ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੋਸ਼ਲ ਖੋਜ ਅਵਜਹਾ ਪੇਸ਼ੇ ਿ ਵ ਸ਼ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ, ਸਸੰਥਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂ ੰ
ਵ ਸਵਥਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੂਝਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਅਤੇ ਵ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਢੰਗਾਾਂ,
ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲਾਇਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਾਾਂ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਪਰਵਕਵਿਆ ਿਾਹੀਂ ਇਿੱਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠਾ
ਕਿਨ, ਉਸਦਾ ਵ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਉੱਤਿ ਅਿਲ ਅਤੇ ਸੇਧਾਾਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ
ਵਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਿੀ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਨੂ ੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਨੂ ੰ ਪਰਭਾ ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਵਸਟੀ ਅਤੇ ਵਹਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਵ ਚਕਾਿ ਉਦੇਸ਼ਪੂਿਨ
ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਪਵਿਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਏਨਗੇਜ ਵਿਸੋਿਸ ਯੂਵਨਟ (The Engage Resource Unit) ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਵਕ ਨਾਗਵਿਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਵ ਚਾਿ ਸਾਿ੍ਣੇ ਿਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਸਟੀ ਵ ਿੱਚ ਪਰਾਜੈਕਟ ਟੀਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਿ
ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿੌਕੇ ਸੰਿਵਲਤ ਕਿਨ ਾਲੇ ਅਤੇ ਆਿਤੌਿ ਤੇ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ ਪਾਿਟੀਆਾਂ ਲਈ ਖਿੱਲ੍ੇ ਹੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਿਤਿਾਨ ਿਿੱਦੇ ਜਾਾਂ
ਵ ਸ਼ੇ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਵ ਚਾਿ ਸਾਿ੍ਣੇ ਿਿੱਖਣਾ ਚਾਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਸੰਿਵਲਤ ਕਿਨ ਾਲੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਿਤੀ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਦਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਵਜ ੇਂ ਗਣਾਤਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿੱਡੇ ਵਹਿੱਸੇ ਬਾਿੇ ਆਿ ਨਤੀਜੇ ਕਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਵਤਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਿਣਨ ਕਿਨ ਾਲੀਆਾਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਵ ਚਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਡੰਘਿ
ੇ ੀ ਸਿਝ
ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ
ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਨ, ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਿਐਕਟ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਲਸਵਨੰਗ ਅਿਲ ਿਾਹੀਂ, ਸੰ ਾਦਾਾਂ ਅਤੇ
ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਿ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕਿਨ ਲਈ ਿਵਤਆ ਵਗਆ ਸੀ।
ਵਜ ੇਂ ਨਾਗਵਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਿੱਗਿੀ ਦਾ ਸੇ ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਰਡ
ੈਂ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿਿੱਝਦੇ ਹਨ, ਵਡਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਨਾਗਵਿਕ
ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਦੇ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਲਸਵਨੰਗ ਟੂ ਲ ਥੀਿਾਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਵਿਕ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱਟੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸਲ
ਸਿੇਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸੰ ਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਣਆਈ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ। ਸਿਿੱਗਿੀਆਾਂ ਪਰਤੀ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤੀਵਕਵਿਆ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਘਿੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵ ਚਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ
ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਸਾਿੀਆਾਂ ਵ ਧੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਵਿਵਲਤ ਸੂਝਾਾਂ ਦਾ ਵਬਓਿਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਵ ਸਤਾਿ ਅਤੇ ਸੰ ਾਦਾਾਂ ਦੀ
ਵ ਆਪਕ ਿੇਂਜ ਨੂ ੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਚਾਿ (4) ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵ ਅਪਕ ਥੀਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ:



ਥੀਿ 1: ਟੈਕਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖਿਚ ਘਟਾਉਣ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ
ਥੀਿ 2: ਸਿਝਦਾਿੀ ਨਾਲ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਿਨ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱਖ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨ (ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਧਾਿਨਾ ਾਾਂ ੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ) ਬਾਿੇ
ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ
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ਥੀਿ 3: ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ
ਥੀਿ 4: ਿੱਧੀ ਹੋਈ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਸਣਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ

ਥੀਿ 1: ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਿਵਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਿੀਦਾਾਂ
“ਟੈਕਸ” ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਆਿਾ ਸਾਿ੍ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਵਤੰਨ ਿਖ
ਿੱ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਿਵਿੱ ਦਆਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਉਭਿੇ ਹਨ।
ਫੌਲ 2020 ਵ ਿੱਚ, ਸਿ ੇਖਣ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਹਤ (ਓਪਨ-ਐਂਵਡਡ) ਅਧਾਿ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦਆਿਾ ਸਾਿ੍ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਿਿੱਦੇ ਨੂ ੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਸੀ।
• ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ “ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ, ਟਰ ਵੈ ਫਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਾਂ” ਨੂ ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਿਦ
ਿੱ ੇ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ, ਇਹ
ਿਿੱਦਾ ਵਪਛਲੇ ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਵਗਿ ਵਗਆ ਹੈ, ਹਣ “ਜਿਿ, ਸਿਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਲੀਵਸੰਗ” ਅਤੇ “ਟੈਕਸਾਾਂ” ਦੇ ਪਰਿਿੱਖਤਾ ਵ ਿੱਚੇ ਉੱਤੇ ਿੱਧਣ ਦੇ
ਨਾਲ।1

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿਾਾਂ ਾਸਤੇ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਆਿਾ ਸਿਵਝਆ ਿਲ
ਿੱ ਇਕਸਾਿ ਵਿਹਾ ਹੈ।
ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਾਂ ਤੋਂ “ਚੰਗਾ ਿਿੱਲ” ਪਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹਨ: ਅਿੱਧੇ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ੇ ਵਜਹੇ ਿੱਧ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿਾਾਂ ਦੇ ਿਿੱਲ ਲਈ “ਚੰਗੇ ਿਿੱਲ” ਦੀ ਿੇਵਟੰਗ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।2
• ਦਿੱਸ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਾਂ ਤੋਂ “ਿਾੜਾ ਿਿੱਲ” ਪਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹਨ।
• ਇਹ 2020 ਦੀ ਸਵਪਰੰਗ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਫੌਲ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਿ ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਨ ਹੈ।3

ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਬਹਿਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਧਾਉਣ ਾਸਤੇ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਿੌਜਦ
ੂ ਾ ਦਿ ਤੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਿੱਧ ਧਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵਡਵਲ ਿੀ ਨੂ ੰ ਸੰਤਵਲਤ ਕਿਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ
ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪਸੰਦ ਕਿਨ ਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ ਵ ਿੱਚ ਥੋੜ੍ੇ ਵਜਹੇ ਹੋਿ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਾਂ
ਵ ਿੱਚ ਾਧਾ ਪਸੰਦ ਕਿਦੇ ਹਨ।
 ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ ਨੇ ਦਿਸਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਬਹਵਗਣਤੀ ਨੇ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਵ ਿੱਚ ਾਧੇ
ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਤੂ, 2016 ਵ ਚ
ਿੱ ਸ਼ਿੂਆਤ ਕਿਕੇ, ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵ ਚਾਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਕਧਿੇ ਧ
ਿੱ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ੰਡੇ ਗਏ
ਹਨ। 2019 ਵ ਿੱਚ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੀ ਾਿੀ, ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਧਾਉਣ ਾਸਤੇ
ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨਗੇ।4

1

ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਸੈਵਟਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿ ੇ, ਫੌਲ 2020 (Citizen Satisfaction Survey, Fall 2020)

2

ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਸੈਵਟਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿ ੇ, ਫੌਲ 2020 (Citizen Satisfaction Survey, Fall 2020)

3

ਸਵਪਰੰਗ ਪਲਸ ਸਿ ੇ, ਸਵਪਰੰਗ 2020

4

ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਸੈਵਟਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿ ੇ, ਫੌਲ 2019 (Citizen Satisfaction Survey, Fall 2019)
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ਪਿੰਤੂ, ਹਾਲੀਆ ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਭਾ ਨਾ ਵਫਿ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ: ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਬਹਿਤ ਹਣ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ
ਹਣ ਕੇ ਲ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੌਜੂਦਾ ਸਫ਼ੀਤੀ
ਦਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤੇ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਧਾਉਣ ਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਾਵਧਆਾਂ ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਨ ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ।5
 ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਜਾਾਂ ਧਾਉਣ ਨੂ ੰ ਪਸੰਦ ਕਿਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ, ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੱਧ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੌਜੂਦਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਾਧੇ ਦੀ ਤਲਨਾ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਤਿਾਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ
6
ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੌਜੂਦਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦਿ 'ਤੇ ਾਧਾ ਪਸੰਦ ਕਿਨਗੇ।

ਜਦਵਕ ਖੋਜ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਿੀ ਬਹਵਗਣਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵ ਚ
ਿੱ ਿਚੀ ਵ ਅਕਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਾਂ ਦਾ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਵਕ ੇਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇ ਲ ਅਿੱਧੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ੇ ਵਜਹੇ ਧ
ਿੱ ਹੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਟੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿਾਾਂ ਦਾ ਵਨ ਸ਼
ੇ
ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ “ਚੰਗਾ ਕੰਿ” ਕਿਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿ ਵਕ ੇਂ ਖਿਚੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਣਨ ਵ ਿੱਚ ਿਜ਼ਬੂਤ ਿਚੀ ਵ ਅਕਤ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਹੈ: ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ
ਬਹਵਗਣਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵ ਿੱਚ ਿਚੀ ਿਿੱਖਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿਾਾਂ ਦਾ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ
ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਬਹਵਗਣਤੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ ਵਜਹੜੀ “ਜ਼ੋਿਦਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਸਵਹਿਤ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹੋਿ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਨਗੇ।
 ਪਿੰਤੂ, ਇਿੱਕ ਵਕਧਿੇ ਛੋਟਾ ਅਨਪਾਤ ਸਵਹਿਤ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ, ਵਸਟੀ ਦੀਆਾਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿਾਾਂ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਵਕ ੇਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ “ਚੰਗਾ ਕੰਿ” ਕਿਦੀ ਹੈ।7 ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱਧੇ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ੇ ਵਜਹੇ ਿੱਧ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿ ਹੋਣਾ ਵਿਪੋਿਟ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿ ਵਕ ੇਂ ਖਿਚੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇ ਕ ਿਵਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹਨ
ਵਕ ਵਸਟੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਆਿਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਹੀ।

ਨਾਗਵਿਕ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟਾਾਂ ਅਤੇ ਖਿਚ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਾਇਿ ਿਿੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਜਾਗਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ‘ਬਜਟਾਾਂ ਅਤੇ ਖਿਚ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਾਇਿ ਿਿੱਖਣ’ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਾਸਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ
ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਂ ਿਿੱਖ ਅਪੇਵਖਆ ਿਵਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵਦਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਪਣੀ
ਆਪਣੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਅਪੇਵਖਆ ਨੂ ੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਦੋ ੇਂ ਸਿੂਹਾਾਂ ਾਸਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਆਉਟਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੀਿ ਇਕਸਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਣੇ ਗਏ:
 ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਾਵਧਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿੋਕਣ ਜਾਾਂ ਸੀਵਿਤ ਕਿਨ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂ ੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤਿੱਕ ਬਾਿੇ ੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਾਂ
ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਖਿਚ ਕਿਨ ਅਤੇ ਖਿਚ ਨੂ ੰ ਿਨਜ਼ੂਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਿਤ ਿਿੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਪਾਕੇ ਦਵਸਆ ਵਗਆ। ਹੋਿਾਾਂ ਲਈ,
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਿੇ ਖੇਤਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਜਟਾਾਂ ਅਤੇ ਖਿਚ ਦੇ ਸਿਿੱਚੇ ਸਤਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਝਾਅ ਸੀ।
 ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਬਚਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਸਝਾਏ ਗਏ ਢੰਗਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵ ਿੱਚ, ਵਸਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਕਾਉਂਸਲਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸੀ।
 ਕਝ ਘਿੱਟ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਨੂ ੰ ਆਊਟ ਸੋਿਸ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਸਝਾ ਸਾਿ੍ਣੇ ਿਿੱਖੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਵਚੰਤਾ ਵ ਅਕਤ ਕੀਤੀ ਵਕ
ਬਾਹਿਲੇ ੈਂਡਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਾਗਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਿੂਹ ਵ ਿੱਚ ਾਧੂ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਪਰਵਕਾਵਸ਼ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ‘ਸਨਸ਼ਾਇਨ ਵਲਸਟ’ , ਪੈਨਸ਼ਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੀਵਿਤ ਕਿਨ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ,
ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਵਚਆਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਡਟਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿਚੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਸਟੀ
ਸਟਾਵਫੰਗ ਸਤਿਾਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ ਵਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਿ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਘਾਵਟਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
 ਜਦਵਕ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਿੱਚ ਸਿਿੱਚੇ ਥੀਿਾਾਂ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਉਭਿੇ, ਕਈ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਾਾਂ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਖਿਚ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਘਿੱਟ ਟੈਕਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਾਥਵਿਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਿੀ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਿਣਾ ਬਾਿੇ, ਅਤੇ ਵਕ ੇਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਦੋ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਿਤੌਿ ਤੇ
5
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ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਕ ੇਂ ਵਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵ ਿੱਚ ਵਬਹਤਿ ਕੰਿ
ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਿੇ ੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ।

ਥੀਿ 2: ਸਿਝਦਾਿੀ ਨਾਲ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਕਿਨ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱਖ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ
ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਭਵ ਖ
ਿੱ ਅਤੇ ਵਕ ਕੀ ਸ਼ਵਹਿ ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਲ ਿੱਧ ਵਿਹਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਵਚੰਤਤ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਿੱਧ ਿਹੀ ਿਾਤਿਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿੰਨਦੇ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਸਹੀ ਪਥ ਤੇ
ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਹੀਂ ਵਦਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਿੱਧ ਵਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵ ਡ-19 ਿਹਾਿਾਿੀ ਦੀ ਵ ਆਪਕਤਾ, ਆਿਵਥਕ ਿੰਦੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਹੀ ਕੀਿਤ, ਅਤੇ ਦੂ ਸਿੇ ਕਾਿਕਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਣਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 ਜਦਵਕ ਦਸ ਵ ਿੱਚੋਂ ਸਿੱਤ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਸਵਹਿਤ ਹਨ ਵਕ “ਕੈਲਗਿੀ ਹਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਵਬਹਤਿ ਸ਼ਵਹਿ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪਥ ਤੇ
ਹੈ,” ਇਹ ਫੌਲ 2019 ਤੋਂ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਗਿਾ ਟ, ਅਤੇ ਫੌਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16-ਪਆਇੰਟ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀ ਵਗਿਾ ਟ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।8
 ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੀ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨੌ ਜ ਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਡ
ਿੱ ੀ ਿਾਤਿਾ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਿਿ ਦੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਵ ਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਪਨੇ
9
ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧ
ਿੱ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਕੇ ਲ ਅਿੱਧੇ ਸਿ ਖ
ੇ ਣ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਿਨੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ “ਭਵ ਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ ੀਆਾਂ ਾਸਤੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗਣ ਤਾ
ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਅਗੇ ਿੱਧ ਵਿਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਿੰਨਣ ਾਲੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਵ ਿੱਚ ੀ 2016 ਤੋਂ 16
ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਵਗਿਾ ਟ ਆਈ ਹੈ।10
 ਨੌ ਜ ਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਕੈਲਗਿੀ “ਭਵ ਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ ੀਆਾਂ ਾਸਤੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਉੱਚ
ਗਣ ਤਾ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਅਗੇ ਿੱਧ ਵਿਹਾ ਹੈ।’11

ਜਦੋਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿ ਖ
ੇ ਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਵਕ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਿੱਧੇ ਹੋਏ ਵਨ ਸ਼
ੇ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇਿੱਵਛਤ ਖੇਤਿਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਹਨ।
ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਜੇ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਖਾਸ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਿਾਾਂ, ਿਿੱਖ ਖੇਤਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੱਧ, ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ ਸਿਾਨ ਿਕਿ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ
ਵਨ ਾਸੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬਜ਼ਿਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨੌ ਜ ਾਨਾਾਂ ਲਈ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਿ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਿਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇਆਾਂ ਦੀ ਿਿੰਿਤ ਅਤੇ ਬਿਫ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿੇਤ ਸੜਕਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।12

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨ ਾਲੇ ਖੋਜ ਸਿ ਖ
ੇ ਣ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ 911, ਪਵਲਸ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਵਕਫਾਇਤੀ
ਵਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਲਗਿੀ ਫਾਇਿ ਵਡਪਾਿਟਿੈਂਟ ਵ ਚ
ਿੱ ਹੋਿ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
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ਕੋਿਪੋਿੇਟ ਵਿਸਿਚ ਨੇ 2020 ਦੀ ਗਿਿੀ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਿ ੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾਗਵਿਕ
ਚਾਹਣਗੇ ਵਕ ਵਸਟੀ ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਿ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਿੇ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਕਸਿ ਦਾ ਟਰ ੇਡ-ਔਫ ਵ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸ ੀਿ ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਦੇ ਹੋਏ।
• ਡਾਟਾ ਦੇ ਵ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ 911, ਕੈਲਗਿੀ ਪਵਲਸ, ਘਿੱਟ ਆਿਦਨੀ ਾਲੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਵਕਫਾਇਤੀ
ਵਿਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਕੈਲਗਿੀ ਫਾਇਿ ਵਡਪਾਿਟਿੈਂਟ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਾਸਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਾਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਗਲੇ
ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਿੰਵਨਆ ਵਗਆ ਸੀ।13
• ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਕਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੇਖੀਆਾਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਆਿਟਸ ਅਤੇ
ਕਲਚਿ, ਲਾਇਬਿੇਿੀਆਾਂ, ਿਨੋ ਿੰਜਨ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ੌਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਥ ੇ ਸਨ। 14

ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਭਵ ਖ
ਿੱ ਵ ਚ
ਿੱ ਕੈਲਗਿੀ ਵ ਚਲੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵ ਚ
ਿੱ , ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਗਰੀਨ ਲਾਈਨ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਹੋਣ ਜੋਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ੈਂਟ ਸੈਂਟਿ।
“10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿ੍,ੇ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਭਵ ਿੱਖ,” ਾਸਤੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਬਾਿੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿ ੇਖਣ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਗਰੀਨ ਲਾਈਨ ਨੂ ੰ ਿਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੈ ਲ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।15
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਿੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਈ ੈਂਟ ਸੈਂਟਿ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਿਓ ਸੈਂਟਿ ਦਾ ਵ ਸਤਾਿ, ਦ ਫਿੱਟਵਹਲਜ਼ ਫੀਲਡਹਾਉਸ ਅਤੇ ਦ ਆਿਟਸ ਕੌਿਨਜ਼ ਦਾ ਵ ਸਤਾਿ।16

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਿਲ
ਿੱ ਬਾਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਦੀਆਾਂ ਸਨ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਅਨੇ ਕ ਲੋ ਕ “ਆ ਸ਼
ਿੱ ਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ” ਦੀ
ਤਿ੍ਾਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ ਸੜਕਾਾਂ, ਪਾਿਕ, ਕੈਲਗਿੀ ਪਵਲਸ ਅਤੇ ਫਾਇਿ ਵਡਪਾਿਟਿੈਂਟ।
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਿਿੱਲ ਦੇ ਿੂਪ ਵ ਿੱਚ, ਅਨੇ ਕ ਨਾਗਵਿਕ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਟੀ ਕੇ ਲ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸੜਕਾਾਂ, ਪਾਿਕ ਅਤੇ
ਹਿੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ, ਪਵਲਸ ਅਤੇ ਫਾਇਿ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਿਚ ਕਿੇ।
• ਕਈ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਿਕੇ “ਬਿਾਬਿੀ ਨਾਲ - ਸ਼ਵਹਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ!” ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ “ਉਵਚਤ ਫੇਿਬਦਲਾਾਂ” ਅਤੇ ਸੇ ਾਾਂ
ਾਸਤੇ ਿਿੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨ ਤੇ ਸੀ।
• ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ੌਕਾਾਂ, ਿਾਹਾਾਂ (ਪਾਥ ੇ) ਅਤੇ ਸੜਕਾਾਂ - ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਟੋਇਆਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨ ਲਈ ੀ ਵਕਹਾ: “ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਕ
ੌ ਾਾਂ
ਆਵਦ ਤੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਿੱਡੀਆਾਂ ਦਿਾੜਾਾਂ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਿੋ!”

ਜਦਵਕ ਸ਼ਿੂਆਤੀ 2020 ਸਿ ਖ
ੇ ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਿੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹਣ ਵਸਟੀ ਾਸਤੇ ਬਵਨਆਦੀ
ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਕਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਿਾਾਂ ਹੈ, ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਬਾਿੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ ਵਸਟੀ ਵ ਚ
ਿੱ ਭਿੋਸੇ ਵ ਿੱਚ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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ਜਦਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਬਹਵਗਣਤੀ ਿੰਨਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਣ ਵਸਟੀ ਾਸਤੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਕਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਿਾਾਂ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਅਨਪਾਤ
ਸਵਹਿਤ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਬਾਿੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ ਵਸਟੀ ਤੇ ਭਿੋਸਾ ਕਿਦੇ ਹਨ।17

ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਖਿਚੇ ਦਆਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਆਿਤੌਿ ਤੇ ਪਰਾਥਵਿਤਕਤਾ ਾਾਂ ਤੇ ਖਿਚ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵ ਚ
ਿੱ ਬੇਵਹਸਾਬੀ ਖਿਚੇ ਦੇ
ਵ ਿਧ
ਿੱ ਹਦ
ੰ ੀਆਾਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਾਂ ਤੇ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਿਿੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਚੇ ਦੇ ਵ ਿਿੱਧ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਿਿੱਖ ਿਖਾਅ ਅਤੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ
ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ।
• ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਆਿਤੌਿ ਤੇ “ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿਵਹਣ” ਜਾਾਂ ਵਕ ੇਂ “ਕਾਉਂਸਲ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਤੇ ਲਿੱਖਾਾਂ ਖਿਚ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਿ ਉਸ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ
ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਖਾਅ ਨੂ ੰ ਬਜਟ ਕਿਨ ਵ ਿੱਚ ਅਣਗਵਹਲੀ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਦੇ ੀ ਖਤਿ ਨਾ ਕਿਦੀ ਹੈ” ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਦੋ ਾਾਂ ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਜਾਗਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜਦੋਂ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪੈਵਸਆਾਂ ਲਈ ਿਲ
ਿੱ , ਕਸ਼ਲਤਾ, ਸਿਿੱਵਖਆ, ਵਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਆਦ ਲਈ ਸਪਨਾ ਿਖ
ਿੱ ਹਨ।
ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਨੇ ਕ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੇ ਆਿਵਥਕ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਧ
ਿੱ ਪਰਭਾਵ ਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਿੇ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਨ ਸ਼
ੇ 'ਤੇ ੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਜਾਗਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕ ੇਂ ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਅਨੇ ਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਦਆਿਾ ਖਿਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਤਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜੇ ੀ “ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਿੱਚ, ਹਣ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਕਿਨ” ਦੀ ਅਪੇਵਖਆ ਬਾਿੇ ਖਾਸੀ ਿਚੀ ਅਤੇ
ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਿਣਨ ਕਿਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੋ ੇਂ
ਉਸ ਅਪੇਵਖਆ ਨੂ ੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਬਾਿਾ ਦੋ ੇਂ ਸਿੂਹਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਣੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਉਸ ਸਿੂਹ ਵ ਿੱਚ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੇ ਪੈਵਸਆਾਂ ਲਈ ਿਿੱਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਵਦਿੱਤਾ ਪਿ ਵਸਿਫ਼ ਖਿਚੇ ਨੂ ੰ ਸੀਵਿਤ ਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ
ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਿਾਤਿਕ ਪਰਭਾ ਾਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਦਵਕ ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਵ ਧਾ ਾਾਂ ਦੇ ਿਖ ਿਖਾਅ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਅਨੇ ਕਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲਤਾ
ਦਾ ਸਿਿਥਨ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਬੇਘਿੀ (homelessness), ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਿਹਾਇਸ਼, ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਪਾਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਉਹ ਪਰਿਿੱਖ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸਨ ਜੋ ਲੋ ਕ ਹਣ ਅਤੇ ਭਵ ਖ
ਿੱ ਵ ਿੱਚ ਸੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸਨ।
 ਸਿਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਹਫਾਜਤ ਦਾ ਆਿਤੌਿ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਿਥ ਵ ਸਥਾ ਨੂ ੰ ਸਹਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਦਾ
ਵਜ਼ਕਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਲਾਇਬਿੇਿੀ ਅਤੇ ਫੈਿਲੀ ਪਰਗ
ੋ ਿਾਿਾਾਂ, ਪਾਿਕਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰ ਾਾਂਵਜ਼ਟ ਵ ਿੱਚ ਵਨਿੰਤਿ ਜਾਿੀ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਿੱਧ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ
ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੇ ੀ ਪਰਬਲ ਜ਼ੋਿ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ।
 ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਿਆਦ ਦੇ ਸਪਵਨਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਿੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਿਆਦ ਤੋਂ ਧ
ਿੱ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ੀ ਸਵਣਆ ਵਗਆ, ਕਈ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਲੋਂ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦਆਿਾ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਿਆਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿ ਿਵਿੱ ਦਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਿਿੱਿਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਵ ਿੱਚ
ਸਾਿ੍ਣਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ੀ ਸ ੀਕਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ।
 ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਅਨੇ ਕ ਨੇ ਸਾਿੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਿੱਚ
ਵਨ ੇਸ਼ 'ਤੇ ੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸਾਿੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ, ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਉਹ ਵਜਹੜੇ ਆਿਵਥਕ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਦਾ ਤਜਿਬਾ
ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ, ਾਸਤੇ ਪਰੋਗਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸਿਿਥਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਲਸ ਲਈ ਫੰਵਡੰਗ ਨੂ ੰ ਪਰੋਗਿਾਿਾਾਂ, ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੜ
ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਾਂ ਿੜ ਵਨਿਦੇਵਸ਼ਤ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸੀ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਜਿਿ ਅਤੇ ਲਿੱਤਾਾਂ (addiction) ਦੇ ਿੂਲ ਕਾਿਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਵਧਤ ਕਿਦੀਆਾਂ
ਹਨ।
 ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੋ ਾਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਬਾਿੇ ਘਿੱਟ ਸਹਵਿਤੀ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਵਕਸ ਤਿ੍ਾਾਂ ਪਵਿਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਿੰਵਨਆ ਜਾਣਾ ਹੈ?
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ਥੀਿ 3: ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ
ਸਿਚ
ਿੱ ੇ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਵ ਚ
ਿੱ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਇਨਪਟ
ਿੱ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਧਾਿਨਾ
ਿਜ਼ਬੂਤ ਿਵਹੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਇਨਪਿੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਿਨਾ ਾਾਂ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਿ ਿਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ
ਸਵਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕ “ਵਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਿੀ ਖਿੱਲ੍ੀ ਅਤੇ ਪਹੰਚਯੋਗ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਿਦੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਦਿੱਸ ਵ ਿੱਚ ਸਿੱਤ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੇ ਸਵਹਿਤ
ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ “ਵ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਿੀ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸਧਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕੰਿ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾਗਵਿਕ
ਵਨ ੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕਿਦੀ ਹੈ।”
 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਬਹਵਗਣਤੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ੀ ਸਵਹਿਤ ਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ, “ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਿਤਦੀ ਹੈ” ਜਦਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸਵਹਿਤ ਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਟੀ “ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਵ ਿੱਚ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਅਿਥਪੂਿਨ ਵਨ ੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।”18

ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਬਹਵਗਣਤੀ ਿੰਨਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਵਹਿੱਤਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਚੰਗੇ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ
ਇਕਿੱਠੇ ਕੰਿ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ।
ਸਿਿੱਚੇ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਤਹਾਈ ਿੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ “ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਭਵ ਿੱਖ ਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ
ਸੰਭ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਵਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਿਦੇ ਹਨ,” ਵਪਛਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਇਿੱਕ ਨਤੀਜਾ।19

ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜ ਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ “ਿਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ” ਕਿਨਾ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵ ਚ
ਿੱ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ
ਾਸਤੇ ਿਖ
ਿੱ ਖੇਤਿ ਹਨ
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਫੋਕਸ ਿਿੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ ਤੇ ਸੀ; ਪਿੰਤੂ, ਇਸ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਥੀਿ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ੀ ਉਭਿੇ।
 ਇਸ ਖੇਤਿ ਵ ਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਵ ਿੱਚੋਂ ਬਹਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਿਲਤ ੀ ਜਾਾਂ ਦੇਿ ਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੂ ੰ ‘ਿਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ’, ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਇਿੱਛਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਵਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਕ ਖਿਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਿਸ਼ਕਲ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਲਈ ਕਾਲਤ ਕਿਨ ਾਵਲਆਾਂ ਅਤੇ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵ ਿੱਚ ਿਣਨੀਤਕ ਵਨ ੇਸ਼ ਬਾਿੇ ਿਸ਼ਕਲ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਲਈ ਪਿੱਖ ਪੂਿਨ ਾਵਲਆਾਂ ਵ ਚਕਾਿ ੰਡ ਸੀ।




ਇਸ ਸਿੂਹ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹੋਿ ਸਾਾਂਝਾ ਥੀਿ ਕਾਉਂਸਲਿਾਾਂ ਲੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਨੇ ਿਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਭਿੋਸੇ ਦੇ ਵਨਿਿਾਣ ਨੂ ੰ
ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਣਆ ਵਕ ਕਾਉਂਸਲਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਲਈ ਜ ਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਚੈਂਬਿਾਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਤਾ ਵ ਿੱਚ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਸਾਵਿਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠੇ ਕੰਿ ਕਿਨ ਪਰਤੀ ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲ
ਘਿੱਟ ‘ਵਧਆਨ ਆਕਿਸ਼ਤ ਕਿਨ’ ਅਤੇ ਿੱਧ ਸੋਚ ਾਨ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂ ੰ ਛੂ ਵਹਆ, ਜਦਵਕ ਹੋਿਾਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵ ਚਕਾਿ ਧ
ਿੱ
ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਆਿਾ ਕਾਉਂਸਲਿ ਦੇ ਦਫਤਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਨ ਦੇ ਿੱਧ ਅਸਾਨ ਢੰਗ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਿ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਵ ਿੱਤੀ ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖਿਵਚਆਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਵਿਤ ਿਹੀ।
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ਕਈ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇ ਨੂ ੰ ੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਅਪੇਵਖਆ ਵ ਅਕਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਾਾਂ
ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਿਹਾ ਕੰਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਕਾਉਂਸਲ ਵਫਿ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਸੂਵਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ ਉਸ ਸਲਾਹ,
ਪਰਿਾਣਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਥੀਿ 4: ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਸਣਨ ਬਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਪੇਵਖਆ ਾਾਂ
ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਿਹਾਿਾਿੀ ਦੀ ਸ਼ਿੂਆਤ ਵ ਚ
ਿੱ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਤੇ ਭਿੋਸੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਸਟੀ ਤੇ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿਚ
ਿੱ ੇ ਭਿੋਸੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵ ਚ
ਿੱ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਵਗਿਾ ਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਟਰ ਵੈ ਕੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿੂਆਤ ਤੋਂ ਵਸਟੀ
ਦੇ ਸਕੋਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਝ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਭਿੋਸਾ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਿਹਾਿਾਿੀ ਦੀ ਸ਼ਿੂਆਤ ਵ ਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਤੇ ਭਿੋਸੇ ਵ ਿੱਚ ਥੋੜ੍ਾ ਵਜਹਾ ਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਵਪਰੰਗ
2020 ਅਤੇ ਫੌਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਟੀ ਵ ਿੱਚ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿਿੱਚੇ ਭਿੋਸੇ ਵ ਿੱਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਵਗਿਾ ਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਤੂ ਵਸਟੀ ਵ ਿੱਚ
ਅਵ ਸ਼ ਾਸ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੀ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਪਛਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਿ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਤੇ ਭਿੋਸਾ ਕਿਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਿ ਈ
ਿੱ ਏ ਧ
ਿੱ ਵਨਿਪਿੱਖ ਹਨ।20
 ਪਿੰਤੂ, ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਿੱਖ-ਪੂਿਕ” ਿੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵਜਹੜਾ ਫੌਲ 2019 ਵ ਿੱਚ
ਵਪਛਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਦਿੱਸ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੋ, ਜੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਿੱਵਛਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਸਟੀ ਦੇ “ਆਲੋ ਚਕਾਾਂ” ਦੀ
ਤਿ੍ਾਾਂ ਕੰਿ ਕਿਨਗੇ, ਦੋਬਾਿਾ ਫੌਲ 2019 ਦੇ ਬਿਾਬਿ।21

ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਿਗਜ਼ਾਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਜ਼ਬੂਤ ਿਵਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ; ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਲੀਡਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਕਾਿਗਜ਼ਾਿੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਧਾਿਨਾ ਾਾਂ ੀ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਦੀਆਾਂ ਜਲਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਦਸ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਿੱਤ ਨਾਗਵਿਕ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤਸ਼ਟ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਚਲਾ ਿਹੇ ਹਨ, ਪੂਿ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਕਸਾਿ।
 ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਇਹ ੀ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਤਹਾਈ ਿੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ “ਕੈਲਗਿੀ
ਦੇ ਭਵ ਿੱਖ ਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਸੰਭ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਵਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਿਦੇ ਹਨ,” ਨਤੀਜੇ ਵਜਹੜੇ ਵਪਛਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹਨ।

ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀ ਬਹਵਗਣਤੀ ਦਾ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਾਸਤੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਿੌਵਕਆਾਂ ਲ ਸਕਾਿਾਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝਕਾਅ ਹੈ।
ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਤਹਾਈ ਸਵਹਿਤ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭਿੋਸਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸਧਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕੰਿ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ
ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੇ ਇਨਪਿੱਟ ਨੂ ੰ ਵਕ ੇਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕਿਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਵਗਣਤੀ ਸਵਹਿਤ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਵ ਿੱਚ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਥਪੂਿਨ ਵਨ ੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਵਕ
ਵਿਲਦੀ ਜਲਦੀ ਿਾਤਿਾ ਸਵਹਿਤ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ, ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਨ ਸ਼
ੇ ਿਤਦੀ ਹੈ।22

20

ibid

21

ibid
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ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਬਾਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਸਾਿੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਣਨ ਲਈ ਸਿਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਨਾਗਵਿਕ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਦੀਆਾਂ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਚ ਿਿੱਖੀਏ।
• ਇਸ ਥੀਿ ਬਾਿੇ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਟੀ ਨੂ ੰ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਾਂ “ ਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣ” ਅਤੇ “ਤਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿਾਇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿੰਗੀ ਧੀਆ ਹੈ
ਤਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਝ ਕਿੋ” ਕਵਹੰਦੀਆਾਂ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸਨ।

ਏਨਗੇਜ ਨਤੀਜੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ
ਵਦੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਣਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਦਆਿਾ ਵਪਛਲੀਆਾਂ ਬਜਟ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜੋ ਸਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ
ਤੋਂ ਿੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਿ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਦੀ ਵ ਆਪਕ ਿੇਂਜ ਵ ਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਾਾਂ ਲਈ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵਜਹੜੇ ਖਿਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕਿ ਿਹੇ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਜਥੇ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਨ ੇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਾਧੇ ਦਾ ਪਿੱਖ ਪੂਿਦੇ ਹਨ।







ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪਹੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਵਦਿੱਤਾ। ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂ ੰ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿ੍ਾਾਂ
ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜ ੇਂ ਵਸਿੱਧੀ ਜਾਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂ ੰ ੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ; ਹਿੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਕਾਿਾਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਿਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਹੰਚਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ ਵਜਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਏ, ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਵ ਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਦੇ ਨਾਲ,
ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਨ ਹੋਣ ਜੋਂ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਬਾਿੇ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਗੇ ਵਨਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਿਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਜੜੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਿਹਣਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਿੱਛਣਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਸਣਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਚੰਤਾ ਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਵਧਤ ਕਿਨਾ। ਕਈਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ੀ ਦ ਾਈ ਵਕ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂ ੰ ਅਿਥਪੂਿਨ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਾਪਿਨ ਾਸਤੇ ਉਵਚਤ ਟਾਈਿਲਾਈਨਾਾਂ
ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਸਣਨ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਤੋਂ ਿੱਧ, ਅਨੇ ਕ ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਣਆ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਦੇ ਵ ਿੱਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂ ੰ ਹੋਿ ਅਕਸਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਣਆ ਜਾ ਵਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਕਾਿ ਾਈ ਕਿਨ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਵਦਿੱਤਾ।
ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਿ ਪਵਹਲੂ ਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਣੀਏ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ
ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰਚਣਾ ਿਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਹੀ ਧਾਿਨਾ ਸੀ ਵਕ ਕਈ ਾਿੀ ਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਆ ਾਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਾਿੀ ਸਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਖਾਸ, ਉੱਤਿਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ੀ ਸਣਨਾ
ਿਹਿੱਤ ਪੂਿਣ ਸੀ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਸਵਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਸ ਵਿਪੋਿਟ ਵ ਚ
ਿੱ ਹ ਾਲਾ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖੋਜ ਵਿਪੋਿਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ
ਇਸ ਵਿਪੋਿਟ ਵ ਚਲੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਿੂਪ ਵ ਿੱਚ ਨਾਗਵਿਕ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਦੇ ਪਰਵਤਵਬੰਬ ਹਨ।
ਖੋਜ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ:
ਧੇਿਾ ਸੰਦਿਭ ਅਤੇ ਸਿਝ ਿਹਿੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ, 2020 ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਸੈਵਟਸਫੇਕਸ਼ਨ ਸਿ ੇ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸਿ ੇਖਣਾਾਂ ਦੇ ਤਿੱਤ ਇਸ ਵਿਪੋਿਟ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ।

•

•

2020 ਕਆਵਲਟੀ ਔਫ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਸੈਵਟਸਫੇਕਸ਼ਨ ਸਿ ੇ (2020 Quality of Life and Citizen Satisfaction
Survey)
17 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਵ ਚਕਾਿ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਿਿ ਦੇ ਬੇਤਿਤੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਣੇ ਗਏ 2,500 ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ
ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿ ੇਖਣ। ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਬੇਤਿਤੀਬੀ ਅਤੇ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਿੂਪ ਵ ਿੱਚ ਨਿਾਇੰਦਗੀ ਕਿਨ
ਾਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ (55%) ਅਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ (45%) ਦੋ ਾਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਿਤੇ ਗਏ ਸੀ।
n=2,500 ਦੇ ਕਲ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ (ਐਿਓਈ), 20 ਵ ਿੱਚੋਂ 19 ਾਿੀ, ± 2.0 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਆਇੰਟ ਹੈ।
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•

•

•

•

•

•

ਇਕਨੌ ਵਿਕ ਪਿਸਪੈਕਵਟ ਜ਼ ਸਿ ੇ
ਸਿ ੇਖਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਿੂਪ ਵ ਿੱਚ ਨਿਾਇੰਦਗੀ ਕਿਨ ਾਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲਾਈਨਾਾਂ (33%)
ਅਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ (67%) ਦੋ ੇਂ ਿਤ ਕੇ 24 ਫਿ ਿੀ ਅਤੇ 8 ਿਾਿਚ, 2020 ਦੇ ਵ ਚਕਾਿ n=500 ਦੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਬੇਤਿਤੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਚਣੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
n=500 ਦੇ ਕਲ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ (ਐਿਓਈ), 20 ਵ ਿੱਚੋਂ 19 ਾਿੀ, ± 4.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਆਇੰਟ ਹੈ।
ਵਸਵਟਜ਼ਨ ਪਿਸਪੈਕਵਟ ਜ਼ - ਸਿਵ ਸ ਇਨ ਸ
ੈ ਟਿੈਂਟ ਸਿ ੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿ ੇਖਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ n=501 ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 13 ਤੋਂ 22 ਜਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਵ ਚਕਾਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸਿ ੇਖਣ ਦਾ
ਸੰਚਾਲਨ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਿੂਪ ਵ ਿੱਚ ਨਿਾਇੰਦਗੀ ਕਿਨ ਾਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲਾਈਨਾਾਂ (48%) ਅਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨਾਾਂ
(52%) ਦੋ ਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਿ ਿਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
n=501 ਦੇ ਕਲ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ (ਐਿਓਈ), 20 ਵ ਿੱਚੋਂ 19 ਾਿੀ, ± 4.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਆਇੰਟ ਹੈ।
ਕੈਲਗਿੀ ਐਟੀਟਯੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਆਉਟਲਕ
ਿੱ ਸਿ ੇ (Calgary Attitudes & Outlook Survey)
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ ੇਖਣ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਦੇ ਵ ਚਕਾਿ ਸੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, n=769 ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜਸ
ਵ ਿੱਚ 18-24 ਦੀ ਉਿਿ ਦੇ 369 ਵ ਅਕਤੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਵਲਸਟਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਇਪਸੌਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਲ, ਵਜਸ ਨੂ ੰ
ਸਬਕੌਨਟਰ ੈਕਟਿਾਾਂ (ਿਾਿੂ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲਫਾਇੰਡਿ) ਕੋਲੋਂ ਪੈਨਲ ਨਿੂਨੇ ਨਾਲ ਪੂਿਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਿਾਹੀਂ ਭਿਤੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸਿ ੇਖਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਿੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਲ ਿਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਵਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਵਿਪੋਿਟ ਵ ਚ
ਿੱ ਸ਼ਾਵਿਲ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਨ ੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ:
•

•
•
•

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿੂਵਲਅਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਿ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਸਟੀ ਦੇ ਏਨਗੇਜ ਪੋਿਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸੰ ਾਦਾਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਨਾਗਵਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਥਵਿਕਤਾ ਾਾਂ, ਜਾਣਕਾਿੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਜੀਹਾਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਾਂ ਾਸਤੇ ਿਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਿਣਾ ਾਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਨ ਾਲੇ ਵਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਅਤੇ
ਿਿੱਲਾਾਂ ਤੇ ਸੀ।
ਸੰਚਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਲਈ ਿਲਟੀਕਲਚਿਲ ਿਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਜੋਂ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿੌਵਕਆਾਂ ਦਾ ਅਿਬੀ, ਸਿਲ ਚੀਨੀ, ਿ ਾਇਤੀ ਚੀਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਸਪੈਵਨਸ਼ ਸਿੇਤ ਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿੌਵਕਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਲਗਿੀ ਪਬਵਲਕ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਕੰਵਪਊਟਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਇੰਟਿਨੈ ੱਟ ਪਹੰਚ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਾਸਤੇ ਪਹੰਚਯੋਗਤਾ ਸਧਾਿਨ ਲਈ 311 ਿਾਹੀਂ ੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਾਧੂ ਪਰਚਾਿ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਨੂ ੰ 40 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਪਾਿਟਨਿਾਾਂ ਨਾਲ ੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
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