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USDA ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਲ ਸਵੇਾ (NRCS) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਟੈਰੀ ਜੇ. ਕੌਸਬੀ (Terry J. 

Cosby) ਨ�  ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਭਆਚਾਰ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿਲਆ ਹੈ। 

NRCS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਿਕ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ

ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇ ਿਨਆ 

ਲਈ ਅਿਹਮ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। NRCS ਨ�  ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� 

ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਅਤੇ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਨਾਗਿਰਕ� ਿਵੱਚ� ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਿਨਆਪੂਰਣ ਸਵੇਾਵ� 

ਨਹ� ਿਮਲੀਆ।ਂ ਇਹ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, NRCS ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਿਨਆਪੂਰਣ ਮੌਕੇ 

ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਉਹਨ� ਅਿੜੱਿਕਆ ਂ ਅਤ ੇ

ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਦਬੰਿਨਆ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਿਵੱਚ, ਇਸਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੌਸਬੀ ਨ�  ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Equity Division) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਵਵੀਅਨ ਿਡਕਸਨ (Vivian Dickson) 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (NRCS Equity Division) ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ 

ਿਮਸ਼ਨ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਿਮਸ਼ਨ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ USDA-NRCS ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਸਹੂਲਤ� ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਖਆ 

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਘੁਿਲਆ ਿਮਿਲਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਦ ੇਕੰਮ ਅਤ ੇਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਅਤ ੇ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। 

ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ�: ਏਜੰਸੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ (ਲੋਕ� ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 

'ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣੀ) ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਕੇ ਆਮ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆ ਂ

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ NRCS ਦ ੇਗਾਹਕ� ਦ ੇਮੌਿਕਆ ਂਅਤੇ 

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NRCS 

ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਮੌਿਕਆ ਂਅਤ ੇਫ਼ਾਇਿਦਆ ਂਰਾਹ� ਗਾਹਕ� ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ 

ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। 

NRCS ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਅਸ� ਸੇਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਿਨਆ ਅਤੇ 

ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, NRCS ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ ਲਈ 

ਮੌਿਕਆ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਪਹੰੁਚ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਹੋਰ ਨ� ੜੇ ਿਲਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ-ਪੱਖੀ, ਚੰਗਾ ਿਸਖਲਾਈਪ�ਾਪਤ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਵੰਨਸੁਵੰਨਾ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ।  
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ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਲਾਨ ਅਤ ੇ USDA ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨ� ਖ਼ਾਸ 

ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਵਾਲ਼ੀਆ ਂਉਦਮ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਪ�ਬੰਧ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

   ਕਾਰਜ ਥੋੜ�ੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਢ�ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਖਾਕੇ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

NRCS ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਲ�  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤ ੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ�ਪਣ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਕੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। 

- NRCS ਚੀਫ਼ ਟੈਰੀ ਜੇ. ਕੌਸਬੀ (Terry J. Cosby) 
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ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁਖਬੰਧ 

 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਿਦਨ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨ�  ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ� ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985 ਨ�  ਮਾਣਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਮੌਕੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬਿੁਨਆਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰ ਨ�, 

ਪਬਿਲਕ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤ ੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਫ਼ੈ਼ਲੀਆ ਂਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤ� ਵ�ਿਝਆ ਂ ਰੱਖਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨ�  ਆਮ 

ਨਸਲਪ�ਸਤੀ, ਸਥਾਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਂਕਰਕੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਹੰੁਚ ੇਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਤ�ਘਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਬਾਰੇ ਏਜੰਡੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਵੰਗਾਰ� ਦ ੇਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਿਕਆ,ਂ ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਅਸ� ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰੂ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਿੱਲਸੀ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ,ੇ ਗੌਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤ ੇਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ, 

ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ�, ਨਸਲੀ-ਿਨਆ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਪ�ਬੰਧਕੀ ਿਵਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂ

ਆਪਣੀਆ ਂਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985 ਲਈ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਿਦਆ,ਂ USDA ਨ�  ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। USDA ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਅਤ ੇਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਸਬੰਿਧਤ ਮੁਖ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ�, USDA ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 

USDA ਨ�  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤ ੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਹਨ� ਦ ੇ ਸੰਭਵ ਵੱਡੇ ਅਸਰ� ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। USDA ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ USDA ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵ�ਝੇ ਰਿਹ ਗਏ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਿਬਨਾ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ USDA ਨੰੂ ਚਾਰ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅੰਦਰੂਨੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇUSDA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦ ੇਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਿਦਆ,ਂ ਉਹਨ� ਕਾਰਜ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਿਸਰਜਣਗੇ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਵਾਸਤੇ ਪੰੂਜੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। 

• ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਣੀ ਿਕ ਜੱਥਬੰੇਦੀ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਜਸਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨਤਾ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖੱੁਲ�ਾਪਨ 

(DEIA) ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ USDA ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਿਸਰਜਣ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤ ੇਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।  

• ਬਾਹਰੀ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ (Equity Commission) ਬਣਾਉਣਾ 

• ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਉ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ (ARPA) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1005 ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
 

ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ USDA ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

• ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 

• ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤ ੇਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਿਕਸਾਨ�, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ� ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

• USDA ਪੌਸ਼ਿਟਕਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਜਹੋ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ 

• USDA ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚ ੇਦੀਆਂ ਉਹਨ� ਪੰੂਜੀਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚ ੇ

• ਫ਼ੈਡਰਲ ਖ਼ਰੀਦ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

• ਇੰਡੀਅਨ ਟ�ਾਈਬਸ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀਆ ਂ

• ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਲਈ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
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ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985 ਅਤ ੇUSDA ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦ ੇਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, NRCS ਿਵਚਲੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢ�ਚ ੇਅਤ ੇ

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਢ�ਚਾ ਲੰਮ-ੇਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਹਤਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਘੜਦਾ ਹੈ: 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਸਮੁੱ ਚੀ NRCS ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰਣੀ, ਮੁਖ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ�: 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ; ਗੱੁਝੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ; ਿਨਜੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤ ੇਆਮ ਨਸਲਪ�ਸਤੀ। 

ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ: ਗੱੁਝੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੜ�ਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨ�, ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 

ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਅਿਜਹਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਿਨਆ ਅਤ ੇਮਕੇੌ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। 

ਕਾਰਵਾਈ: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਅਤੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀਆ ਂਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨ� ਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। NRCS ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲ�, ਪਹੰੁਚ 

ਅਤੇ ਿਹੱਸਦੇਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਨਆਪੂਰਣ ਸਿਥਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਢੁਕਵ� ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ NRCS ਦੀ ਪਾੱਿਲਸੀ, ਅਮਲ� ਅਤੇ ਢੰਗ-

ਤਰੀਿਕਆ ਂਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਚੋ-ਸਮਝਕੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਢ�ਚ ੇਿਵੱਚ NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

  
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 1: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜੱਥਬੰੇਦਕ ਸਮਰੱਥਾ – ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਸਰਜਣ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚ ੇ

ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਏਜੰਸੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਿਹਰ� ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪੱਧਰ ਤ� ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ NRCS ਿਵੱਚ ਜੱਥਬੰੇਦਕ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 2: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟਸ – ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਿਜਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂ ਿਸਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਅਤ ੇ

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ 

ਇਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 3: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ – ਅਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ NRCS ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟੀਿਚਆ ਂਲਈ ਹੰੁਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਮਾਪਿਦਆ ਂਖ਼ਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 4: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ – ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ NRCS ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦ ੇ ਿਸੱਧੇ ਅਨੁਭਵ� ਰਾਹ� ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 5: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ – ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਪਾੱਿਲਸੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਿਵਚਲੀਆ ਂਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ�ਾਈ, ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਸਸਟਮ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 
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ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟਸ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰ ਸ਼ਰ ਕਰਨਾ 
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1 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 1: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ 

 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਮਆਰ� ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਿਨਟ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ 

ਬਜਟ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਰਗੀਆ ਂਕੁਝ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆ ਂਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆ ਂਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਰੱਦਬੋਦਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕਾਮਯਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨ�  ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਿਨਆ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਵ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NRCS ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤ� 

ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਵੱਚ ਚ�ਪੀਅਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ (ਸੰਚਾਰ) ਨੰੂ �ਚ-ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲ ਸਥਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਇਹ ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ੇਗੀ। ਿਕਰਤ ਬਲ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਭਰੋਸ,ੇ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ�, ਿਵਹਾਰ, ਨਜ਼ਰੀਏ, 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਿਹਮ ਹੋਏਗਾ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 1 ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਨ: 

 
1.1 NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ 

1.2 NRCS ਦ ੇਚੀਫ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ�) ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਨੁਭਵ (NRCS ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦ ਜੱਥਬੰੇਦੀ) ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ�ਗਟਾਉਣੀ 

1.3 ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਗ�ੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਜੋ NRCS ਿਵਚਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਪਛਾਣਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗੱੁਝੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਸਲਪ�ਸਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ 

ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀਆ ਂਗਈਆ ਂਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ। 

1.4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਿਵਕਾਸ – ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝ ਉਸਾਰਣੀ ਅਤੇ NRCS ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸੈਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  

 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 1: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜੱਥਬੰੇਦਕ ਸਮਰੱਥਾ • ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ "ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ", ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ NRCS ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ 

ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਸਾਿਸਆ ਂਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ 

ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਅਸਾਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਲੀ 

ਸਰੋਤ, ਅਮਲ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਸਰਜਣ ਲਈ, NRCS ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ-

ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ (ਪੂਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ� ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ, ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਚਣੇੁ ਗਏ ਮ�ਬਰ ਅਿਹਮ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤਰ��, ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ, ਸਟੇਟ, ਇਲਾਕਾਈ 

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਿਹਰ ਅਤ ੇਟੀਮ� ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 1.1: NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ 

 
1.1a ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇNRCS org ਚਾਰਟ ਿਵੱਚ ਜੱਥਬੰੇਦਕ ਯੂਿਨਟ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨੀ 

1.1b ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤ ੇਰੱਖਣਾ 

1.1c NRCS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 
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- ਟੌਮ ਪੈਰੇਜ਼ (Tom Perez) 

“ 

 ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 1.2: ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�) ਅਤੇ ਜੱਥਬੰੇਦਕ ਅਨੁਭਵ (NRCS ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਲਈ NRCS ਦ ੇਚੀਫ਼ ਦੀ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 
 

1.2a ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ, NRCS ਰਾਹ� ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨੀ: 

• ਿਪਛੋਕੜ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ 

• ਚੀਫ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 

• ਲੋਕ� ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ NRCS ਦ ੇਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ NRCS ਵਲ� ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦੀ ਸਟਟੇਮ�ਟ ਅਤੇ NRCS ਦ ੇ

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਐਲਾਨ 

• ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 1.3: ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਗ�ੀਆ ਂਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਜੋ NRCS ਿਵਚਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਪਛਾਣਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗੱੁਝੀ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਸਲਪ�ਸਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

1.3a NRCS ਸਬੰਧੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਆਰੀ ਅਮਲ, ਬ�ੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 1.4: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਿਵਕਾਸ - ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝ ਉਸਾਰਣੀ ਅਤੇ NRCS ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸੈਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  

 
1.4a NRCS ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਿਸਖਲਾਈ ਯੂਿਨਟ� (SES ਅਤੇ ਮੈਨ� ਜਰ; ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ; ਅਤੇ 

ਗ਼ੈਰ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ), ਿਜਵ�: 

• ਗੱੁਝੀ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ 

• ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਸਲਪ�ਸਤੀ 

• NRCS ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪਾਿੱਲਸੀਆ ਂਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ 

• ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਿਸੱਟੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ) 

• ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛਿੜਆ ਂਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ 

 
 

     ਸਾਡਾ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮਜ਼ਬਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਅਸ� ਵੰਨ-

ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਪਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ 

ਬੂਹਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਫ਼ਨ�  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਰਿਹਣ 

ਦੇਣਾ। 
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2 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 2: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟਸ 

 
ਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ,ਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤ ੇਬਜਟ ਸਮੇਤ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦ ੇਸਪਸ਼ਟ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ 

ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੋਵ� ਹੈ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਕਸਰ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਲਿਝਆ ਹੋਇਆ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਾਰਜ ਅਤ ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦ ੇਇਹਨ� ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜ� ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਇਕਿਮਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢ�ਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ 

ਟੂਲਿਕਟ1
 ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦ ੇਪਿਹਲੂਆ ਂਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ: 

• ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ, 

• ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਿਚਆ,ਂ ਉਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, 

• ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ� ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ, 

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ� ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, 

• ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਭਵ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ; 

• ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆ ਂਅਤ ੇਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤ ੇ

• ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਸਰ ਦੇ ਮਲੁ�ਕਣ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 2 ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਨ: 

 
2.1 ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟਲੂਿਕਟਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆ ਂ

2.2 ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤ� ਲਈ NRCS ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਿਮੱਥੀ ਗਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ 

2.3 NRCS ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚਲੇ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� 

2.4 Justice40 ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ (USDA) – ਪ�ਗੋਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 2: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟਸ • USDA ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਤ� ਲੈਕੇ 'ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ' ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਇਿਤਹਾਸ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। NRCS ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਲ ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਅਮਲ ਅਤ ੇਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਨਾਬਰਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆ ਂਪਾਿੱਲਸੀਆ,ਂ ਅਮਲ� 

ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ, ਿਵਹਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਿਸਰਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਿਸਰਜਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 2.1: ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆ ਂ
 

2.1a ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  

2.1b  ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 'ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤ ੇਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਗ��ਟ� ਅਤੇ ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਸਬੰਧੀ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  

2.1c ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲ� ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗ�ੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ 
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” 
“ 

 
1                    https://racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/GARE-Racial_Equity_Toolkit.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 2.3: NRCS ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚਲੇ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਅਤ ੇਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� 

 
2.3  ਸਟੇਟ� ਦੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਖੇਤਰ� ਦੇ 3-ਤ�-5 ਸਾਲ ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨੀਆ ਂ

(ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 4.2 ਵੇਖੋ) 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 2.4: Justice40 ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ (USDA) – ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

Justice40 ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ NRCS ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤ� ਸਮੁੱ ਚੀ ਪੰੂਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ� ਦਾ 40% ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
2.4 a  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਲਾਨ: ਇਸਦ ੇਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ ਹਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ, USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਟੀਮ� ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਦੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ 

2.4b  ਭੂਗੌਿਲਕ ਟੀਚੇ ਵਾਲ਼ੀ ਪੱਧਤੀ: NRCS ਦ ੇਲਾਗੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ, CEQ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤ ੇਆਰਿਥਕ ਿਨਆ ਸਬੰਧੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭੂਗੌਿਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚ ੇਹੇਠਲੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਪੱਧਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦ ੇ ਿਡਪਟੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਸਬੰਧੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਕਰਨੀ। 

2.4c  ਬਜਟ: ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022 ਤ� 2026 ਲਈ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਬਾਰੇ Justice40 ਦੇ ਲਾਗੂ ਪਲਾਨ� ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 

2.4d  ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ 

2.4e  ਏਜੰਸੀਆ ਂਿਵਚਕਾਰ ਿਮਲਵਰਤਨ: ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਯੂਿਨਟ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜ ੇਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਤ� ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਦਓ। ਇੰਜ ਿਮੱਟੀ 

ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

- ਘਾਨਾ ਦਾ ਅਖਾਣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 2.2: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤ� ਲਈ NRCS ਦ ੇਸਾਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਿਮੱਥੀ ਗਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ 

 
2.2a  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਧਨ ਦੀਆ ਂਿਸਖਲਾਈਆ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ 

2.2b  ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ NRCS ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਤ ਸਮਗ�ੀਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� 

'ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਲਈ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਿਮੱਥੇ 

ਹੋਏ ਸਰੋਤ 
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3 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 3: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ 
 

ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਿੋਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ "ਿਗਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।" ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਡਾਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਮੀ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਕਮੀਆ-ਂਪੇਸ਼ੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮ� ਦ ੇਨਾਲ ਤਰੱਕੀ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਅਸ� ਕਈ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ ਲਾਉਣ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਸਰਦਾਰ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਿਵੱਚ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਆਤ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਸੱਟੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 3 ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਨ: 
  

3.1 ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ NRCS ਦੇ ਪਲਾਨ 

3.2 ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਕੈਟਲਾੱਗ 

3.3 ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂ'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ NRCS ਦੇ ਿਮਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ�  
 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 3: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਸਮਲੂੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ • NRCS ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਡਾਟਾ ਅਤ ੇਡਾਟਾ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਮਲ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਕਾਰ�, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲ਼ਆ,ਂ 

ਭਾਈਵਾਲ� ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਸੱਿਟਆ ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਅਤ ੇ'ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ’ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿੇਰਤ ਕਰੇਗਾ। NRCS ਿਸਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ, ਬਲਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦ ੇ

ਿਸੱਿਟਆ ਂਨੰੂ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦ ੋਪੱਧਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਪਿਹਲਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਾਿੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਅਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਟੀਚ ੇਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਟੀਿਚਆ ਂਲਈ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 3.1: ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ NRCS ਦ ੇਪਲਾਨ 
 

3.1 a  NRCS, ਸਮੁੱਚੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� (ਜਲਵਾਯੂ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਇਲਾਕੇ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਨਵ� ਤ� ਨਵ� ਉਤਪਾਦ) ਦੀਆ ਂਡਾਟਾ 

ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਿੱਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਕੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 3.2: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਕੈਟਲਾੱਗ 
 

3.2 a  ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਕੈਟਲਾੱਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨ� , ਿਜਸ ਿਵੱਚ NRCS, FPAC ਅਤੇ USDA ਡਾਟਾ-ਸੈਟ ਅਤੇ ਸਾਧਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

3.2 b  ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਦੇ ਿਨਖੇੜਵ� ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ 

ਬਾਰੇ ਕੈਟਲਾੱਗ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ 

3.2 c  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤ ੇਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਡਾਟਾ ਕੈਟਲਾੱਗ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈਆ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 3.3: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਟੀਿਚਆ ਂਅਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ NRCS ਦੇ ਿਮਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ�  
 

3.3 a  NRCS ਦ ੇਵੱਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ 3-ਤ�-5 ਸਾਲ ਦੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਮਆਰ ਕਾਇਮ 

ਕਰਨ�  

3.3 b  ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਿਮਆਰ� 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਿਵਜ਼ੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ (ਿਜਵ� ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤ ੇਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ 
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ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 4 ਦੀਆ ਂਛੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਨ: 

 
4.1 NRCS ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ�, ਿਹੱਤਧਾਰਕ�, ਕਬਾਇਲੀ ਯੂਿਨਟ�, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੀਆ ਂਜੱਥਬੰੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਹੋਰ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇ

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 

4.2 NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੇਧ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ 3-ਤ�-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  

ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ 

4.3 ਅਸਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ�, ਿਹੱਤਧਾਰਕ�, ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤ ੇਕਬਾਇਲੀ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ 

4.4 NRCS ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸਮੰੇਦ ਸਮਝ 

ਵਧਾਉਣੀ 

4.5 NRCS ਦੀਆਂ ਗ��ਟ�, ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤ ੇਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

4.6 ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ – ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� (TSP) ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 4: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂ • ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਢੁਕਵ� ਸਿਹਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨ� 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਹ� ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। NRCS ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਿਕ�ਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇ

ਭਾਈਚਾਿਰਆ,ਂ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਏਗੀ। 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 4.1: NRCS ਦ ੇਭਾਈਵਾਲ�, ਿਹੱਤਧਾਰਕ�, ਕਬਾਇਲੀ ਯੂਿਨਟ�, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੀਆ ਂਜੱਥਬੰੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਹੋਰ ਅਿਤ-

ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 

 
4.1a ਉਹਨ� ਭਾਈਵਾਲ� ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ, ਜੋ NRCS ਵਲ� ਕਰਾਏ ਜ�ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚਲੇ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। 

4.1 b  ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅੱਗੇ2 ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ' ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਸਾਰਣੀ 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 4.2: NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੇਧ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ 3-ਤ�-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ�  ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ 
 

4.2 a  ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵਲ� ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਲਈ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ (ਮਾਲੀ 

ਸਾਲ 2023-2026) ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

4.2 b  ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵਲ� ਗਰੰਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਆਉਟਰੀਚ ਕੋਆੱਰਡੀਨ� ਟਰ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 
 

2 ਜਾੱਨ ਕੈਨੀਆ ਅਤ ੇਮਾਰਕ ਕ�ੈਮਰ ਵਲ� ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ ਨ� ਦਾ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ‘ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ’ ਦ ੇਮਾੱਡਲ ਨੂੰ  2011 ਦੇ ਸਟੈਨਫ਼ੋਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਨ� ਵੇਸ਼ਨ ਿਰਵੀਊ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਹੱਿਸਆਂ 

ਿਵੱਚ� ਇੱਕ “ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਨੂੰ  ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ, ਹਾਲ�ਿਕ ਜੇ ਟੀਚੇ ਅਤ ੇਿਮਆਰ ਸ�ਝੇ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਕੰਮ ਦਾ ਅਿਹਮ 

ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 

4 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 4: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ NRCS ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਪਾਿੱਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲ�, ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਅਤ ੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਨਾਿਕ ਮਾਿਹਰ ਉਹਨ� ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸਥਾਨਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆ,ਂ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਕੰਮ ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ, ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 



 

“ 
 ” - ਮਾਯਾ ਐਜਂੁਲੋ (Maya Angelou) 

3 
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇUSDA ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਣੀ 

12   NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 a  ਇਲਾਕਾਈ ਅਤ ੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇ NRCS ਦੀਆ ਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨੀਆ ਂਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਰਕਮ� ਰਖਣੀਆ ਂ

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 4.5: NRCS ਦੀਆਂ ਗ��ਟ�, ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

4.5 a  21.5% ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (SDB) ਦਾ ਠ� ਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ3 

4.5b ਟ�ਾਈਬਲ ਠ� ਕੇਦਾਰੀ: ਟ�ਾਈਬਲ ਠ� ਕੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਮਝੌਿਤਆ,ਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ� ਅਤੇ ਨ� ਮ� ਦ ੇUSDA ਜਾਇਜ਼ੇ  

  ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ3 

4.5c  ਠ� ਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿੌਕਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ GSA ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ USDA 

ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਬਾਰੇ ਲ�ਿਡੰਗ ਪੇਜ (http://www.usda.gov/smallbiz) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ SDBs ਤੱਕ ਆਉਟਰੀਚ ਨੰੂ ਿਮੱਥਣਾ3 

4.5d  NRCS ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗ��ਟ�, ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ ਠ� ਕੇਦਾਰੀ ਯੂਿਨਟ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋੜ�ਦੇ 

ਹਨ। 

4.5 e  ਨਵ� ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ ਰਾਹ� ARPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1006 ਤ� ਨਵ�, ਇਕਮੁਸ਼ਤ USDA ਫ਼ੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਿਜਹੜੇ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇUSDA 

ਦੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆ-ਂਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਵਲ� ਪ�ਗਟਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਖ਼ਾਸ, ਅਧੂਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ3
 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 4.6: ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ – ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੇਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� (TSP) ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 
4.6 a  ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� (ਸਟੇਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ) ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਦੀ 

TSP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣੀ) – ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ 5% 

4.6b  ਆਉਟਰੀਚ ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਲਈ TSP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਕਮ� ਲਾਉਣੀਆ ਂ
 
 
 

ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੀ 

ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਅਨੀ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। 

 

 
 
 
 
 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 4.3: ਅਸਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ�, ਿਹੱਤਧਾਰਕ�, ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ 

 
4.3a  ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮਸਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ, ਰਕਮ� ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ 

ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 4.4: NRCS ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

http://www.usda.gov/smallbiz)
http://www.usda.gov/smallbiz)
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ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 5 ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਨ: 

5.1 ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਰੱਖਕੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

5.2 ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬੋਰਡ� ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ 

5.3 ਅਬਾਦੀ ਦ ੇਜਨ-ਅੰਕਿੜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਹੱਸਦੇਾਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ�  

5.4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਿੜੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ�  

 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 5: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ � NRCS ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਕਾਰਜ� ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆ ਂਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਰਾਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਰਾਹ� ਗਾਹਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 5.1: ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਰੱਖਕੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

5.1 a ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕੰਮ 'ਤ ੇਰੱਖਣਾ 

5.2 b   ਿਸਿਵਲੀਅਨ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਰਾਹ� ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 5.2: ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬੋਰਡ� ਿਵੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ 

5.2 a ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬੋਰਡ� ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣੀ 

5.2 b  ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ� ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਉਟਰੀਚ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਅਤੇ ਟੀਿਚਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ (ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਆਉਟਰੀਚ 

ਪਲਾਨ) 
 

ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 5.3: ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਕਿੜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਹੱਸਦੇਾਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ�  

5.3 a ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ NASS ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ 

ਮਰਦਮਸ਼ਮੁਾਰੀ ਿਬਉਰੋ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤ� ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ 

5.3 b       ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ (ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਨ) 

 
ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 5.4: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਿੜੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ�  

5.4 a  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲ਼ਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਅਮਲ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨ� 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ� ਨਵ� ਸਾਧਨ (ਸਾਧਨ�) ਿਤਆਰ ਕਰਨ� 4 

5.4 b      ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪ�ਬੀਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ FPAC ਦੀ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਕਰਨੀ 

 
4 2011 ਿਵੱਚ ਜੈਕਸਨ ਲੁਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ NRCS-13 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ “ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਨ� ਮ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੂੰ  ਦੱਸਣ, ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਿਕ ਉਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਿਕ� ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਰਕਮ� ਨਹ� ਿਮਲਣੀਆ ਂਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 

ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਪ�ੋਟੋਕਾੱਲ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

5 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ 5: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

NRCS ਦੇ ਕੰਮ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� - ਿਨਜੀ, ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦ ੇਹਰ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 

ਿਹਮਾਇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। NRCS ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵ� ਢ�ਚੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮਲ� ਰਾਹ� ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਿੜੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆ ਂਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ 

ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਿਸ਼ੱਦਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
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ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ - ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 

 
ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ, NRCS ਨ�  ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਸਮਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ – ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਦਾ ਸਨੁ� ਹਾ, NRCS ਨ�  ਬਿੁਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 

ਨ�  ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਿਸਰਜੀ ਹੈ। 

NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ – ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਿਵੱਚ, ਚੀਫ਼ ਕੌਸਬੀ ਨ�  NRCS ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ 

ਨ�  ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਵਵੀਅਨ ਿਡਕਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਿਖਆ ਹੈ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੇ ਤ� ਅੱਠ ਪੱਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਮਲੁਾਜ਼ਮ� 

ਵਾਲ਼ਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ NRCS ਏਜੰਸੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮਰਿਪਤ ਲਈ ਚੋਖੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਸਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ – ਚੀਫ਼ ਕੌਸਬੀ ਨ�  ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ NRCS ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, NRCS ਦੀ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985, "ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ� ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ" ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਨੰੂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ NRCS ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚ�ਪੀਅਨ 

ਵਜ� ਚੀਫ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਿਵਭਾਗੀ ਨ� ਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਲੋਕ� ਅਤੇ USDA-NRCS ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ 

NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਿੱਲਸੀ ਦ ੇਉਸਾਰੂ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। NRCS ਦ ੇਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� (ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ) 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵ� ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

NRCS ਦਾ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਪੋਸਟਰ – ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ FPAC ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨ�  ਨ� ਕਨੀਅਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਵਜ� ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ NRCS 

ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਸਾਰਿਦਆ ਂNRCS ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਿਵਭਾਗੀ ਨ� ਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੋਕ� ਅਤ ੇUSDA-NRCS ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦ ੇਉਸਾਰੂ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। NRCS ਦ ੇਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� (ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਣ) 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵ� ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

NRCS ਦੀ ਵੈਬ 'ਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ – ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲ�ਿਡੰਗ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਪੇਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਵੈਬਪੇਜ NRCS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ 'ਤਰਜੀਹ�' ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲ�ਿਡੰਗ ਪੇਜ 

https://www.nrcs.usda.gov/about/priorities/equity 'ਤ ੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਮੁਖ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰੋਤ ਅਤ ੇNRCS ਦੀ ਨਵ� ਸਾਈਟ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਅਤ ੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੇਜ� ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

 
Justice40 ਨੰੂ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣਾ - ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 14008 ਿਵੱਚ, ਪ�ੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਨ�  ਸੇਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸ�ਝੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਕੁਝ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੰੂਜੀਆ ਂਨੰੂ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰੂਜੀ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਰਕਮ� ਦੇ ਸਮੁੱ ਚ ੇਲਾਭ� ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਿਹੱਸ ੇਨੰੂ ਉਸ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ – USDA ਦੀ ਿਵਭਾਗੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤ ੇਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ NRCS ਨ�  ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2026 ਿਵਚਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇ

ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 'ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ' ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ Justice40 ਦੀ ਅੰਤਿਰਮ ਸੇਧ ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਨੰੂ ਿਸਰੇ 

ਚਾਿੜ�ਆ ਹੈ। 'ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ' ਹਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪਲਾਨ: 

• ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

• ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਾਭ ਿਕਵ� ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

• Justice40 ਪਿਹਲਕਦਮੀ 40-ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਬਾਰੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

NRCS Justice40 'ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ' ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ: https://www.nrcs.usda.gov/about/priorities/ equity/justice40 'ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.nrcs.usda.gov/about/priorities/equity
https://www.nrcs.usda.gov/about/priorities/equity/justice40
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ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਜ – NRCS ਿਪਛਲੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਦੀ ਮੁੜ-ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ USDA Justice40 ਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਰਾਹ� ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ� ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਸਮਾਗਮ� ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਜਸਟਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 500 ਤ� ਵੱਧ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਦਰਜ ਸਨ, ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹ� Justice40 ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ - ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ NRCS ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨ�  NRCS ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜ) ਤ� ਲੈਕੇ ਅਨੁਭਵ 

(NRCS ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਤੱਕ ਜੱਥਬੰੇਦਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਰਾਹ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਟਾਈਟਲ 440 ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਮਨੈੁਅਲ ਦੇ ਿਹੱਸਾ 530 (Title 440 Conservation Programs Manual Part 530) ਰਾਹ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਿੱਲਸੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਟੇਟ� ਖ਼ਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੱਿਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ� ਵਾਧੂ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਪਾਿੱਲਸੀ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਪਡੇਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾੱਿਲਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਛੋਟ, ਪਿਹਲੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਜ� 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀ, ਵਾਧੂ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਲਈ NRCS-CPA-153 ਦੀ ਵਧਾਈ 

ਗਈ ਿਮਆਦ) ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆ ਂਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 

ਐਕਟ ਨਾਓ ਪਾਿੱਲਸੀ (440-CPM-530-D-530.37) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਸਟੇਟ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰ�ਿਕੰਗ ਦੀ 

ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਜ� ਉਸ ਤ� �ਪਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਕੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆੱਟਮੋੈਿਟਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਕਮ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਫ਼ੌਰਨ ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ਣ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬਦਲਵ� ਰਕਮ ਦ ੇਪ�ਬੰਧ (440-CPM-530-L) ਿਜੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਹੱਸਦੇਾਰੀ ਿਵੱਚ ਅਿੜੱਕੇ ਖੜ�ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ EQIP ਅਤੇ CSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ�, 

ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਅਤ ੇਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਚੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟ�ਾਈਬਸ ਅਤ ੇਅਲਾਸਕਾ ਨ� ਿਟਵ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ, ਅਮਲ� ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ� : 

• NRCS-CPA-1200, "ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ" 

• NRCS-CPA-1245, "ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ" 

• NRCS-CPA-152, "ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ" 

• NRCS-FNM-60, "ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਫ਼ੰਡ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਛੋਟ" 

• NRCS-CPA-153, "ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ" 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪ�ਬੀਨਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। NRCS ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� (ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਸਪੈਿਨਸ਼, ਮ�ਗ, ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਿਰਆਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਅਿਹਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ FPAC 

ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

NRCS ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨ�  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਿੱਲਸੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਟੇ� ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱਚ ਅਿੜੱਕੇ ਖੜ�ੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਜ� ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

NRCS ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਸਬੰਧੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Easements Programs Division) ਨ�  ਸਮੇ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 

ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼� ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ $17 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇ

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਧੀਆ ਂਵਾਲ਼ੇ ਨਵ� ਪ�ਜੈੋਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਸਬੰਧੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨ�  ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ 

ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਹੂਲਤੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ACEP) ਲਈ 2021 ਿਵੱਚ ਰਕਮ� ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ 

ਵਜ� ਛੇ ਵਾਧੂ ACEP ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀਆ ਂਲਈ $1.7 ਿਮਲੀਅਨ ਅਤ ੇ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ACEP ਸੇਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸਹੂਲਤ� ਲਈ $4.2 

ਿਮਲੀਅਨ ਦੀਆ ਂਰਕਮ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਨਹ� ਹਨ, ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਨ�  FPAC ਨ�  ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਹੇਠ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਅਤ ੇਲੋਕ� ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 

ਤ� ਵਾਧੂ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
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ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤ ੇਭਾਈਵਾਲੀ - NRCS ਿਹੱਤਧਾਰਕ�, ਟ�ਾਈਬਲ ਯੂਿਨਟ�, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਿਰਤ ਜੱਥਬੰੇਦੀਆ ਂਅਤ ੇ ਹੋਰ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਅਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹ� ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� ਦ ੇਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਆਉਟਰੀਚ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ – NRCS ਨ�  ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ $50 ਿਮਲੀਅਨ ਪੰੂਜੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ, ਿਜਹਨ� ਨ�  ਹੁਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� 

ਦੇ ਇੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਆਮ ਬੰਸ ਜ� ਨਸਲੀ-ਮੂਲ ਅਤੇ/ਜ� ਫੌਜੀ ਵੈਟਰਨ� ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੋ ਸਾਲ 

ਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਨੰੂ ਰਕਮ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ� 'ਤ ੇਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਨਾਲ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਨਵ� ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਨਰੋਆਪਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ-ਜਾਨਵਰ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ 

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣੀ, 

• ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤ/ੇਜ� 

• ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭੋਜਨ-ਪ�ਬੰਧ ਅਤ ੇਮੰਡੀਆਂ ਉਸਾਰਣੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨਾ 

NRCS ਨ�  ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਰਾਹ� ਰਕਮ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 118 ਸਮੂਹ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ 84 ਨਵੀਆ ਂਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆ ਂ34 ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023 ਿਵੱਚ NRCS ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ 

$100 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਲਾਏਗੀ। 

ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ: ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤ ੇਪਸ਼-ੂਪਾਲਕ� ਲਈ USDA ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ – NRCS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, FPAC ਿਮਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਨ�  USDA ਦੇ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਗਾਈਡ ਕੱਢੀ ਹੈ। NRCS ਨ�  ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨ�  ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇ

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਵੈਟਰਨ, ਔਰਤ� ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਇੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਆਮ ਬੰਸ ਜ� ਨਸਲੀ-ਮੂਲ ਵਜ� ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ) ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਥ� 'ਤ ੇਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ NRCS ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ, FPAC ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਅਤ ੇFPAC ਏਜੰਸੀਆ ਂਤ� ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਗਾਈਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਘੇਰੇ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ 

ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਤ� ਲੈਕੇ FSA, NRCS ਅਤੇ RMA ਵਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਿਵਸ਼,ੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਵਰਸ ੇਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹੈ। 

ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਗਾਈਡ ਿਡਜੀਟਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵਜ� ਆੱਨਲਾਈਨ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਮ�ਗ, ਕੋਿਰਆਈ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਥਾਈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚਲੇ USDA ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ� ਨੰੂ ਅੰਗ�ਜ਼ੇੀ ਿਵੱਚ ਛਪੀਆ ਂ25 ਕਾੱਪੀਆ ਂਿਮਲੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇਭਾਈਵਾਲ ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਕਾੱਪੀਆ ਂਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ� ਲਈ ਆੱਰਡਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਟੇਟ ਆਉਟਰੀਚ ਕੋਆੱਰਡੀਨ� ਟਰ - NRCS ਦੇ ਚੀਫ਼ ਨ�  ਸਾਰੀਆ ਂਸਟੇਟ� ਿਵਚਲੇ ਆਉਟਰੀਚ ਕੋਆੱਰਡੀਨ� ਟਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਉਟਰੀਚ ਸੇਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ (Outreach Direction and 

Coordination) ਿਵੱਚ ਿਮਲਵਰਤਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ�ਜੋ NRCS ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਫ਼ਾਇਿਦਆ ਂਅਤੇ ਮਿੌਕਆ ਂਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਉਟਰੀਚ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਨਵ� ਅਤ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਹਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� 'ਤ ੇਕਾਮਯਾਬੀ ਿਕਵ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਸਟੇਟ ਆਉਟਰੀਚ 

ਕੋਆੱਰਡੀਨ� ਟਰ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਉਟਰੀਟ, ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, NRCS ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੌਿਕਆ ਂਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰੱੁਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 
 
 
 
 
 
 

ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ – ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਵ� ਤ� ਨਵ� ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ�  ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985 (ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣਾ), 14008 (ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦ ੇਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ), 13990 ਅਤ ੇ(ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਵ� ਤ� ਨਵ� ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਗ��ਟ� ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ 

ਬਰਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ) ਵਾਸਤੇ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਚੌਿਗਰਦ ੇਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੁੱ ਦੇ ਨਿਜੱਠ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕ 

ਇਹਨ� ਤਰਜੀਹ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ� ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, NRCS ਨ�  ਆਮ ਮਨੈੁਅਲ ਟਾਈਟਲ 450 ਸਬ-ਟਾਈਟਲ 408 �ਪ-ਿਹੱਸਾ A "ਿਮੱਟੀ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ," ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨ�  ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ NRCS ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-07-20-2022.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-spanish-07-27-2022.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-hmong-07-27-2022.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-korean-07-27-2022.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-vietnamese-07-27-2022.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-thai-07-27-2022.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2022-07/farmersgov-historically-underserved-factsheet-chinese-07-27-2022.pdf
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ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ – ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022, ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਨਵ� ਤ� ਨਵ� ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ�  ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵਚਲੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਸਮੂਹ� 

ਨੰੂ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਕੇ 25 ਆਉਟਰੀਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਨ�  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਛਾਪਕੇ USDA ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 'ਤ ੇਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਜੋ ਸ਼ਿਹਰੀ ਗਾਹਕ�, ਭਾਈਵਾਲ�, ਯੂਿਨਟ� ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 

• ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਨਵ� ਤ� ਨਵ� ਉਪਜ ਲਈ ਗ��ਟ�, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਿਹਰੀ ਗ��ਟ ਦੇ ਪ�ਗੋਰਾਮ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਾ�ਦੀ ਹੈ 

• ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਖਾਦ ਦ ੇਪਲਾਨ� ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਲਾਨ� ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱਚ 

ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿਮਉਿਨਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 

 
ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ - NRCS ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 

ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ�ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਮਲ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਨਰਪੱਖ, ਢੁਕਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ�, ਿਹੱਸਦੇਾਰ�, ਭਾਈਵਾਲ� 

ਅਤੇ ਿਹੱਤਧਾਰਕ� ਲਈ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

EQIP ਬਜਟ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ – NRCS ਨ�  ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022 ਅਤ ੇ2023 ਲਈ ਚੌਿਗਰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ (EQIP) ਲਈ ਬਜਟ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 

ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਿਮਆਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਧਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਿਵੱਚ NRCS ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੰਗ� ਪੂਰੀਆ ਂਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ 

ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਰ� 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਦਆ,ਂ 

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਉਟਰੀਚ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨਾ –NRCS ਅਤ ੇ FPAC ਦੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਨ�  ਆਉਟਰੀਚ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਗਰੁਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਸ਼ੈਬੋਰਡ ਉਹਨ� ਗਾਹਕ� ਨੰੂ NRCS ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਲਈ FPAC ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੇ ਡਾਟਾਸੈਟ ਦਾ 

ਲਾਭ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਸ, ਨਸਲੀ-ਮੂਲ, ਿਲੰਗ ਅਤ ੇਹੋਰ ਗਾਹਕ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦ ੇਹਨ। ਇਸਦ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਡਸ਼ੈਬੋਰਡ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ�ਾਪਤ ਡਾਟਾਸੈਟ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਪਛਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਮਆਰ ਅਤ ੇ

ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦ ੇਇਸ ਗਰੁਪ 

ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਵਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, NRCS ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਟੀਿਚਆ ਂਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 
 
 
 

NRCS ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਜ ੋ ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤ 

ਅਤੇ ਅਿਨਆ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ। 

-- ਿਵਵੀਅਨ ਏ. ਿਡਕਸਨ, NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-urban-ag-at-glance.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/farmers-urban-ag-grants-factsheet.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2021-06/fpac-ouaip-factsheet-handout.pdf
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ਅੰਿਤਕਾ A: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

 
ਪੱਖਪਾਤ: ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮਹੂ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਜ� ਉਸਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ: ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ� ਕੱਟੜ-ਧਾਰਣਾ, ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁੱ ਝਾ ਪੱਖਪਾਤ: ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ� ਕੱਟੜ-ਧਾਰਣਾ, ਜੋ ਅਚਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂ'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ-ਅਧਾਿਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (CBO): ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਵਸਨੀਕ� ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮਾਣਤਾਪ�ਾਪਤ ਸਮਹੂ। ਅਿਜਹੀਆ ਂ

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ,ਂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆ ਂਅਤੇ ਮੈਨ� ਜਰ� ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਅਮਲ� ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਉਹਨ� 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਚੋਣ-ਹਲਿਕਆ ਂਵਾਲ਼ੇ ਿਬਨਾ ਮਨੁਾਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀਆ,ਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ 

ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ� ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰਤ� ਦ ੇਸਮੂਹ, ਚਿੌਗਰਦ ੇਬਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਫ਼ਾਰਮ ਜ� ਜੰਗਲ� ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ�, 

ਿਵਿਦਅਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਦ ੇਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। 

ਪੱਖਪਾਤ: ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜ� ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬੰਸ, ਨਸਲੀ-ਮੂਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਸੈਕਸ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, 

ਿਵਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਸਆਸੀ ਮਾਣਤਾ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼�ੇਣੀ ਦ ੇਮ�ਬਰ ਨਹ� ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� 

ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤ/ੇਜ� ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪ�ਕੈਿਟਸ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਅਸਾਵ� ਅਸਰ: ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਬਾਦੀ ਦ ੇਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਿਹੱਸ ੇਵਲ� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਜਸਨੰੂ ਅਬਾਦੀ ਦ ੇਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਿਹੱਸ ੇਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਮਾੜੇ-

ਅਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜ� ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਅਬਾਦੀ ਵਲ� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜ� ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ; ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਤਰ�� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ� ਦ ੇਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜ� ਨਹ� ਤ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। 

ਅਸਾਵ� ਇਲਾਜ: ਜਦ� ਇਸ ੇਤਰ�� ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� (ਜ� ਲੋਕ� ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼�ੇਣੀ) ਨਾਲ ਦੂਿਜਆ ਂਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲੱਗ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਿਸਿਵਲ 

ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਨ� ਮ (ਿਜਵ� ਬੰਸ, ਨਸਲੀ-ਮੂਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਤਰਜੀਹ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ, ਧਰਮ, 

ਿਸਆਸੀ ਮਾਣਤਾ)। 

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ: ਕਈ ਭਾਈਚਾਿਰਆ,ਂ ਪਛਾਣ, ਬੰਸ, ਨਸਲੀ-ਮੂਲ, ਿਪਛੋਕੜ, ਸਮਰੱਥਾਵ�, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਮਾਣਤਾਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।1
 

ਬਰਾਬਰੀ: ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਲੋਕ� ਦ ੇਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਰੋਤ ਜ� ਇਲਾਜ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� "ਿਨਰਪੱਖਤਾ" ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਿਨਆ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਿਕਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ: ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਨ� ਮ ਨਾਲ ਅਤ ੇਤਰਤੀਬਬੱਧ ਿਨਰਪੱਖ, ਿਨਆਪੂਰਣ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਿਵਹਾਰ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹ� ਦ ੇਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਹਾਰ ਤ� ਵ�ਿਝਆ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਕਾਲੇ, ਲੈਿਟਨ�  ਅਤ ੇਮੂਲ-ਿਨਵਾਸੀ ਅਤ ੇਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਏਿਸ਼ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼�ਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਟਾਪੂਹਾਰ� ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰੰਗ 

ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਅਕਤੀ; ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟਿਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮ�ਬਰ; ਇਸਤ�ੀ-ਸਮਿਲੰਗੀ, ਮਰਦ-ਸਮਿਲੰਗੀ, ਟ��ਸਜ�ਡਰ ਅਤੇ ਕੁਈਅਰ (LGBTQ+) ਿਵਅਕਤੀ; ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਿਵਅਕਤੀ; ਿਦਹਾਤੀ 

ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ; ਅਤ ੇਨਹ� ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜ� ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਮਾੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।1,2 ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਕੋਲ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ, ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਧਾਰ: ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼, ਿਜਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਪੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਾਰ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਲਈ ਭਿਵੱਖ 

ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 
 
 

1 
ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 14035 ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤ ੇਫ਼ਡੈਰਲ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ। 25 ਜੂਨ, 2021. 

2 
ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985 ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ� ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। 20 ਜਨਵਰੀ, 2021. 



20   NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਿਤ-ਪੱਛਿੜਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ, 2018 ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ਬੰਧ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-

ਪਾਲਕ� ਤ� ਲੈਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਲਾਭ ਤ� ਵ�ਿਝਆ,ਂ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਵਾਿਲਆ ਂਅਤ ੇਵੈਟਰਨ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ� ਦ ੇਿਵਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ ਅਤ ੇਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ� ਅਤ ੇ

ਯੋਗਤਾ ਕਸੌਟੀ ਲਈ NRCS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਿਲ਼ਆ ਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ; ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮਿੌਕਆ ਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਸੈਟ; ਇੱਕ 

ਅਿਜਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਬਰਾਬਰੀ: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਜ� ਿਨਆ ਦੀ ਘਾਟ; ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਮੌਿਕਆ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ। 

ਿਨਆ: ਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਤਰਤੀਬਬੱਧ, ਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਸਾਿਰਆ ਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਤਾਕਤ, ਪਹੰੁਚ, ਮੌਕਾ, ਇਲਾਜ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇ

ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪ�ਬੀਨਤਾ3: ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਿਜਹਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਬੀਨਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਏ ਜ�ਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾਪ�ਾਪਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। 

NRCS ਦ ੇਭਾਈਵਾਲ: ਆਮ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜੱਥਬੰੇਦੀਆਂ, ਜੋ NRCS ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਬਾਰੇ ਢੁਕਵ� ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਢੁਕਵ� ਆਉਟਰੀਚ ਸਾਧਨ� ਅਤ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। 

ਆਉਟਰੀਚ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਿਕ NRCS ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ� ‘ਤੇ ਜੋਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਉਟਰੀਚ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸਨੁ� ਹੇ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗ�ੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ� ਅਤ ੇਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਮਸ਼ਨ, ਅਮਲ, ਟੀਚ ੇਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਿਦਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ: ਬੰਸ, ਨਸਲੀ-ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਧਰਮ ਜ� ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ� ਕਰਕੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਪ�ਤੀ ਅਣਉਿਚਤ ਭਰੋਸਾ ਜ� ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ। 

ਨਸਲਪ�ਸਤੀ: ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਬੰਸ ਮਨੁਖੀ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵ� ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਨਰਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਨਸਲੀ ਫ਼ਰਕ ਿਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ਬੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ �ਤਮਤਾ ਨੰੂ ਪ�ੇਰਦਾ ਹੈ; 

ਿਵਹਾਰ ਜ� ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਭਰੋਸ ੇਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ। 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਸਲਪ�ਸਤੀ: ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਣਾ, ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਜ� ਪੱਖਪਾਤ; ਅੰਦਰੂਨੀ (ਿਨਜੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ) ਅਤੇ ਆਪਸੀ (ਜਦ� ਿਨਜੀ ਨਸਲੀ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ), ਦੋਵ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਸਲਪ�ਸਤੀ: ਅਿਜਹੀਆ ਂਪਾੱਿਲਸੀਆ,ਂ ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਅਤੇ ਅਮਲ, ਿਜਹਨ� ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗੋਰੇ 

ਰੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ; ਅਿਜਹੀਆ ਂਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆ।ਂ 

ਆਮ  ਨਸਲਪ�ਸਤੀ: ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਇਕਿਮਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਸਰ� ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਿਸਲਿਸਲਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਲਾੱਿਕੰਗ ਸੰਸਥਾਵ� ਦਾ 

ਸੁਮੇਲ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਗੋਿਰਆ ਂਨੰੂ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਹੱਤਧਾਰਕ: ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਸਮੂਹ ਜ� ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰ ਜ� ਹੋਰਨ� ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜ� ਉਹਨ� ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ। 

ਕੱਟੜ-ਧਾਰਣਾ: ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਜ� ਖ਼ਾਸੀਅਤ� ਦੇ ਸਮਹੂ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ। 

ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਰੇ: ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਅਬਾਦੀ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 'ਿਨਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਬਾਿਸ਼ੰਦੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਤ� ਵ�ਿਝਆ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।1.2
 

 
 
 

 
 

3 
ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪ�ਬੀਨਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ  ਿਬਹਤਰ ਕਰਨਾ । 11 ਅਗਸਤ, 2000. 
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USDA ਦਾ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੈਬਪੇਜ  

USDA ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਲਾਨ  

NRCS ਦਾ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੈਬਪੇਜ 

NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

NRCS ਦਾ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ 

2011 ਿਵੱਚ ਜਕੈਸਨ ਲੁਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਤੰੁਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ 

(NRCS ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਪੰਨਾ 316 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ) 

ਬੰਸ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ (GARE) ਦੀ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

GARE ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟੂਲਿਕਟ: ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ 

 
 
 

 
ਅੰਿਤਕਾ B: ਸਰਤੋ 

 
ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 13985, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ� ਅਿਤ-ਪੱਛੜ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਲਈ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 14008, ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦ ੇਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ 

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ 14035, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤ ੇਫ਼ੈਡਰਲ ਿਕਰਤ-ਬਲ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ 

       

https://www.usda.gov/equity
https://www.usda.gov/equity/action-plan
https://www.nrcs.usda.gov/about/priorities/equity
https://nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/NRCS-Equity-Policy-Statement.pdf
https://nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/NRCS-Equity-Poster-oo2-8.17.2022.pdf
https://www.coalition4change.org/USDA%20jackson.pdf
https://www.racialequityalliance.org/2015/10/22/resource-guide/
https://www.racialequityalliance.org/2015/10/22/resource-guide/
https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01753/advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01753/advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021-02177/tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-fy-2022-2026-strategic-plan.pdf


22   NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕ�, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਚਾਰ (ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ) ਦੇ ਬਦਲਵ� ਸਾਧਨ� (ਿਜਵ� ਬ�ੇਲ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਆੱਡੀਓਟੇਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਿਦ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ (202) 720-2600 (ਵਾਇੱਸ ਅਤੇ TTY) 'ਤੇ USDA ਦੇ TARGET ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� (800) 877-8339 'ਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਡਰਲ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ� 

USDA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਛੱੁਟ ਹੋਰਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ, AD-3027 ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਭਰੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� 

ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇUSDA ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਜ� USDA ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ ਅਤ ੇਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (866) 632-9992 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮ ਜ� ਿਚੱਠੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹ� USDA ਕੋਲ ਜਮ�ਾ ਕਰੋ: 

(1) ਡਾਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ (U.S. Department of Agriculture) 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence 

Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) ਫ਼ੈਕਸ: (202) 690-7442; ਜ� 

(3) ਈਮੇਲ: program.intake@usda.gov 

 
 

USDA ਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 

 
 
 
 

ਿਨਰਪੱਖ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ (USDA) ਦ ੇਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਨ� ਮ ਅਤ ੇਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ, USDA, ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ USDA ਦ ੇ

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਜ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ-ਪਛਾਣ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ), ਿਜਨਸੀ 

ਰੁਝਾਨ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ), ਉਮਰ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, ਪਿਰਵਾਰ/ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਥਤੀ, ਪਬਿਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ, ਿਸਆਸੀ ਮਾਣਤਾ ਜ� ਿਸਿਵਲ ਹੱਕ� 

ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਜਵਾਬੀ-ਕਾਰਵਾਈ, USDA ਵਲ� ਚਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਜ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਸਰਗਰਮੀ (ਸਾਰੇ ਅਧਾਰ 

ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹਨ) ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆ ਂਹੱਲ (ਿਨਪਟਾਰੇ) ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼� 

ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov


 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿਸਤੰਬਰ 2022 

 
USDA ਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਤ ੇਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 
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