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 ਿਵਸ਼ਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭੰਾਲ ਸੇਵਾ (NRCS) 
ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਸੰਥਾ ਦ ੇਪਲਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਪਾੱਿਲਸੀ 
ਸਟੇਟਮ�ਟ) ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 

 
ਲਈ: NRCS ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ 

 
 
NRCS ਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਕਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਜੀ ਜ਼ਮੀਨ-
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਚੰਗ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰ ੇਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ NRCS ਦੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, NRCS ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਵਜ� 
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। NRCS ਦੀ 
ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਸੰਥਾ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਪਾੱਿਲਸੀ 
ਸਟੇਟਮ�ਟ) ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ ਆਦੇਸ਼ (EO) 13985, “ਫ਼ੈਡਰਲ 
ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ ਂਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਸਲੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਿਹਮਾਇਤ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣਾ” ਿਜਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦ ੇ
ਪ�ਬੰਧਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇ
ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 

 
NRCS ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, NRCS ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦ ੇਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕੋ 
ਿਜਹਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇਮ ਵਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਿਨਰਪੱਖ, 
ਿਨਆ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਉਹ 
ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਹਾਰ ਤ� ਵਾਂਿਝਆਂ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਕਾਲੇ, 
ਲੈਿਟਨੋ ਅਤੇ ਮੂਲ-ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ, ਏਿਸ਼ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਹਾਸਾਗਰ 
ਟਾਪੂਹਾਰਾਂ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ; ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟਿਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮ�ਬਰ; ਸਮਿਲੰਗੀ 
ਔਰਤਾਂ, ਸਮਿਲੰਗੀ ਮਰਦ, ਦਿੁਲੰਗੀ, ਟ�ਾਂਸਜ�ਡਰ ਅਤੇ ਕੁਈਅਰ ਲੋਕ; ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ); ਪ�ਡੂ 
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ; ਅਤੇ ਨਹੀ ਂਤਾਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਾਂ 
ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾੜ ੇਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ NRCS ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ 
ਅਤੇ ਿਨਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਿਹਮ ਅਿੜੱਿਕਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। NRCS ਸਾਫ਼ਗੋਈ 



ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੜੱਿਕਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ 
ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਆਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲੀਆਂ। ਇਹ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੜੱਿਕਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਬੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹਣੁ ਅਤੇ 
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ NRCS ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। 

 
ਇਸ ਅਿਹਮ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮ� ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 
ਲਈ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ, 
ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਗ�ਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛਿੜਆਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ 
ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਿੜੱਿਕਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨੰੂ 
ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਹਮ ਹਨ। ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ, ਅਸੀ ਂ ਿਦਨ-ਬ-ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ।ੇ 

 
Natural Resources Conservation Service (ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ) 

P.O. Box 2890        
Washington, DC 20013 

 
USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 

  



 

ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਿਵੱਚ, ਮ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚ ੇ ਿਵੱਚ NRCS ਦੀ 
ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (NRCS Equity Division) ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਸੀ। NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ 
ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਸੱਿਧਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, NRCS ਦੀ 
ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, 
ਪਰ NRCS ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ NRCS ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ (NRCS Equity 
Action Plan) ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ 
ਇਰਾਦ ੇਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰ ੇਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਿਕੰਨੀ 
ਅਟੁੱਟ ਹੈ, 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਾੱਿਲਸੀ ਦੀ ਇਸ ਸਟਟਮ�ਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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