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ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਢਾਾਂਚ ੇਦਾ ਖਰੜਾ-ਸਾਰੰਸ਼ 

ਗਰੇਟਰ ਵਿਸਟਰਨ ਿਾਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦ ੇਹ ੈਤਾ ਵਕ 

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹ ੋਕੇ ਿਧੀਆ ਫੈੈ਼ਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। 

 

ਅਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵਜਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਢਾਾਂਚ ੇਦਾ ਖਰੜਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਵਜਹੜਾ ਇਹ ਦਸੱਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ 

ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ ੈਅਤੇ ਵਕਿੇ ਤੇ ਵਕੱਥੇ ਅਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਅਸੀ ਜਕਉ ਾਂ ਿੁੜਦ ੇਹਾਾਂ 

ਸਮਾਜ ਵਜਸ ਤਰਾ ਰਵਹੂੰਦਾ, ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਜਹੜਾ ਕੂੰਮ ਅਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾ 

ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਮਾਜ ਜੋ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀ ਿੀ ਉਹਨਾ ਫਸੈਵਲਆ ਦਾ 

ਤੇ ਵਜਹੜੀਆ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਿਧੀਆ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਉਸਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ। 

ਸਮਾਵਜਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਸਾਵਰਆ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਹੈ। ਅਸੀ ਜ ੜਦੇ ਹਾਾਂ :- 

• ਸਮਾਜ ਵਜਹਨਾ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾਾਂ ਵਦੂੰਦਾ, ਉਸਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਪ ਖਤਾ ਤੱਥਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ 

ਆਪਵਣਆ ਫੈਸਵਲਆ ਬਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆ ਪਿ੍ਵਕਿ੍ਆਿਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣਾ। 

• ਆਪਸੀ ਨ ੂੰ  ਪਿ੍ਫ ੱਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤ ੇਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਵਿਚਲੇ ਵਰਸਤੇ ਨ ੂੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਨਾ। 

• ਸਾਡੀ ਸੂੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸਿਾਸ ਿਧਾਉਣਾ। 

• ਮੌਵਕਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਚ ਣੋਤੀਆ ਕਰਨਾ ਵਜੂੰਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਿ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤ ੇਉਨਾ ਨ ੂੰ  ਲਾਭ ਵਮਲੇ। 

• ਵਨਰੂੰਤਰ ਲੋੜਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਨਾ। 

• ਸਮਾਜ ਿਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

• ਲੋਕਤੂੰਤਰੀ ਪਿ੍ਵਕਿ੍ਆਿਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ। 

ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 

ਜਦ ੋਅਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਾ ਅਤੇ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਮ ਲਾਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤਾ ਸਾਡੀ ਪਹ ੂੰਚ ਦੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ 

ਸਵਹਯੋਗਤਾ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਹ ੂੰਦੀ ਵਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਛ ਪਿ੍ਵਕਰੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨਾ ਹਾਾਂ। 

ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਹੀ ਸੂੰਘ (ਆਈ ਏ ਪੀ 2 ਐਸ) ਦੀਆ ਪਿ੍ਮ ੱਖ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾ ਅਤ ੇਜਨਤਕ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਸਪੇਕਟਰਮ ਦ ਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹ ੂੰਚ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਪੀ 2 ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰਧ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਸਾਰੀਆ  ਸੂੰਸਥਾਾਂਿਾਾਂ ਦਾ ਪਿ੍ਮ ੱਖ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। 

 

ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ 

ਇਥੇ ਗਰੇਟਰ ਵਿਸਟਰਨ ਿਾਟਰ ਵਿਚ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਇਸਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹਾ:- ਸਾਡੀਆ ਅਨੇਕਾਾਂ ਸਮਾਵਜਕ 

ਯੋਜਨਾਿਾ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾ ਜ ੋਅਸੀ ਪਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਨਰੂੰਤਰ ਸਾਾਂਝੀਦਾਰੀ ਹੈ। 

 

ਅਸੂਲ:- ਇਹਨਾ ਅਸ ਲਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ:- 
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1. ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ

ਸਹਿਮਤ

2.  ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ

ਸਮਝਣਾ

3. ਸਮੱਗਰੀ
ਚਣੋ

4. ਯੋਜਨਾ
ਹਲਖੋ

5. ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਤੇ ਹਰਪੋਰਟ

6. ਪੜਤਾਲ

ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਖਾਲਸ ਮੌਵਕਆ ਤ ੇਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਜਹੜ ੇਉਹਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਿ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਿ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੂੰਧ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜ ੜਨ ਿਾਸਤ,ੇ ਿੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਡ ੂੰਘੇ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਾ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 
ਅਸੀ ਹਮੇਸਾ ਸਮੇਂ ਵਸਰ, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਇਆ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਗਲੱਬਾਤ ਯੋਗ ਪੱਖਾ ਦੀ ਤਰਕਸੀਲਤਾ ਸਾਵਮਲ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀਆ ਪਿ੍ਵਕਿ੍ਆਿਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਸੰਮਜਲਤ 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਸੂੰਚਾਰ ਤੇ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਿਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਾ, ਉਦੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਨਾਗਵਰਕਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ 

ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਪਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਜ ੋਸਾਡੀਆ ਗਤੀ 

ਵਿਧੀਆ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਜਹਯੋਗੀ 

ਅਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ ਹਰ ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੇਵਮਸਾਲ ਅਤ ੇਮਜਬ ਤ 

ਵਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਾਗੇ ਤਾ ਵਕ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆ ਲਈ ਿਧੀਆ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਾਿ੍ਪਤ ਕਰ 

ਸਕੀਏ। 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ 

ਅਸੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸ ਰ ਆਤੀ ਸਾਝੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆ 

ਵਚੂੰਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਾਂ ਹਰ ਪਿ੍ਸਨ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ ਕਰਾਗ ੇਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਵਨਿੇਧ ਦ ੇਫੈਸਵਲਆ ਦਾ 

ਪਿ੍ਭਾਿ ਿੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਾਗੇ। 

ਸਜਤਕਾਰ 
ਅਸੀ ਲੋਕਾ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆ ਸੂੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦੀਆ ਲੋੜਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ  

ਕਾਬਲੀਅਤ  ਤੇ ਵਦਿ੍ਸਟੀਕੋਣ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਪਿ੍ਜਕਿ੍ਆ  

ਜਦੋ ਅਸੀ ਯਜੋਨਾਾਂ ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ  

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾ ਵਕ ਲਾਗ  ਕਰਾਗੇ ਉਦੋ ਸਾਡੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦੀ  

ਰੱਵਖਆ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇ ਪੌੜੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਿੇਗੀ 

1. ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ:- ਅਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ? 

ਕੀ ਪਿ੍ਭਾਵਿਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਤ ੇਕੀ ਨਹੀ? 

2. ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ:- ਕੌਣ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? 

ਅਸੀ ਸਾਵਰਆ ਦ ੇਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਕਸ ਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ । 

3. ਸਮੱਗਰੀ ਚਣੋ:- ਪਹ ੂੰਚਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸੇਿ੍ਣੀ ਚ ਣਕ ੇਇਕ ਅਰਥ ਪ ਰਨ  

ਫੀਡ ਬੈਕ ਇਕਠੱੀ ਕਰੋ। 

4. ਯੋਜਨਾ ਵਲਖੋ:- ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਹ ੂੰਚ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ, ਭ ਵਮਕਾਿਾਾਂ  

ਤ ੇਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀਆ ਹਨ। 

5. ਵਿਸਲੇਸਣ ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ:- ਪਛਾਣ ਤੇ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਪਲਾਟਾ ਵਿਚ ਵਕਸਨੇ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ, ਵਜਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਸ 

ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਅੱਗ ੇਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਵਪਸ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
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6. ਪੜਤਾਲ:- ਕੀ ਿਧੀਆ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀ ਕੀ ਵਸੱਵਖਆ? 

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਵਕਆ ਤ ੇਇਹ ਵਸੱਵਖਆਿਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨੀਆ। 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


