
ਫਰਵਰੀ, 2023 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ 
 

ਪੱਛਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲ�ਡਸਕੇਪਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ 
(IRA) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ (CSAF) 

ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਇੱਕ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ 
ਿਕਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ GHG ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾ 
ਕੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਕੇ (ਘਟਾਉਣ) ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ (ਅਨੁਕੂਲਤਾ) ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ 
ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂੀ 
ਹੈ। 

 
 

 

NRCS ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਸੱੁਕੇ ਲ�ਡਸਕੇਪਾਂ ਿਵੱਚ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖਤਿਰਆਂ ਤ� ਸੋਮੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਮ�ਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ੇਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ 
ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ 
ਪ�ਭਾਵ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤ ੇਤੀਬਰਤਾ, ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ 
ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਿਵਗੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ 
ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ (ਨੈਚਰੁਲ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਸਰਿਵਸ, NRCS) ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 
 
 
 
 
 
 

 
IRA ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੰਿਡੰਗ ਿਕਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ  
ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ 
ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ 
ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਭੂਿਮਕਾ 
ਿਨਭਾਉਦੇਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤੀ 
ਸੋਿਮਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱੁਝ 
ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

ਿਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗਸ਼ੇਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕ�ਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਸਮੂਦਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ 
ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਤ� 
ਬਚਣ, ਗ�ਿਹਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਕਾ (Baca) ਕਾਉਟਂੀ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ (Colorado) ਿਵੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 
'ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਚੱ ਪੱਧਰਾਂ ਤ� 
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਇਨਪੁਟਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 25 
ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ CO2 (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ) ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 
ਪੰਜ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰਡ ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੜਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ, 
100 ਏਕੜ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਨਾਲ 
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਈਟਰਸ 
ਔਕਸਾਈਡ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਿਤੰਨ ਟਨ CO2 (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ) ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲਗਭਗ 7,000 ਮੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਔਸਤ ਗੈਸੋਲੀਨ-
ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ, ਿਮਣਤੀਯੋਗ ਜਲਵਾਯੂ 
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 
ਜ਼ਬਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ 
ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਮਣਤੀਯੋਗ 
ਕਮੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸਿਹ-ਫਾਇਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 
ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 
 

ਕਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ 
ਵਜ� ਪੱਛਮੀ ਫਸਲੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ 
ਅਿਭਆਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ ਅਿਭਆਸਾਂ

ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) 

IRA ਅਮਰੀਕੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕਲੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ NRCS ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀ ਂਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਵਾਧੂ $19.5 ਿਬਲੀਅਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

https://www.nrcs.usda.gov/conservation-basics/natural-resource-concerns/climate/climate-smart-mitigation-activities
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ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲਨ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੌਸਮ ਦੇ 
ਿਵਰੁੱਧ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ ਬਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਮੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ 
ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲ�ਡਸਕੇਪ ਿਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹਰਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤ� ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ। 

 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (328), ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 
(340), ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ, ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਨਹੀ ਂ(329), ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ (449), ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ (590) ਸਮੇਤ ਇੱਕ 
ਪ�ਣਾਲੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੰਚਾਈ ਜਲ 
ਪ�ਬੰਧਨ, ਜੋ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਿਵੱਖ 
ਿਵੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਚਰਾਉਣ (528), ਦਿਰਆ ਦੀ ਕਰਾਿਸੰਗ (578), ਅੱਪਲ�ਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਹੈਬੀਟੇਟ 
ਮੈਨੇਜਮ�ਟ (645), ਵਾੜ (382), ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ (314) ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ 
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਸੀ ਘਾਹ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸਮੂਦਾਇਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ; ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 
ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਿੱਖਆ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੰੂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਸਟੋਰ 
ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੌਖ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ਮ�ਟ) 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਰਆਵਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। 

 
ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) ਰਾਹੀ ਂਸਾਡੇ 
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ 
IRA NRCS ਦਆੁਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀ ਂਜਲਵਾਯੂ 
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਿਮਸਾਲ 
ਫੰਿਡੰਗ ਪੱਧਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ 
ਪ�ੋਤਸਾਹਨ (ਐਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸ�ਿਟਵ) ਪ�ਗੋਰਾਮ (EQIP), ਸੰਭਾਲ 
ਦੀ ਮੁਖਿਤਆਰੀ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟੀਵਰਡਿਸ਼ਪ) ਪ�ੋਗਰਾਮ (CSP), ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੌਖ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ਮ�ਟ) ਪ�ੋਗਰਾਮ (ACEP), ਅਤੇ 
ਰੀਜਨਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ (RCPP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। IRA ਦਆੁਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਫਾਇਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਿਮਆਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛੱਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪੱਛਮੀ ਲ�ਡਸਕੇਪਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ 
NRCS ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ) ਦੇ ਮੌਕੇ 
 

NRCS ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਸੱੁਕੇ ਲ�ਡਸਕੇਪਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤ� ਸੋਮੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਮੌਕੇ ਪੱਛਮੀ ਲ�ਡਸਕੇਪਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ EQIP ਦਆੁਰਾ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਿਸੰਚਾਈ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਯੋਿਜਤ 
ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਟਰ 
ਐਡਂ ਵਰਿਕੰਗ ਲ�ਡਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ EQIP, CSP, RCPP, ACEP, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ 
ਸਮੇਤ ਸਾਰ ੇNRCS ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਸੋਕੇ ਪ�ਤੀ 
ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਿਵਲੱਖਣ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਹਾਲੀਆ NRCS   ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
 ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਤ ੇਓਰੇਗੌਨ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭੰਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ $41.8 
ਿਮਲੀਅਨ  EQIP ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨਸ�ਿਟਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦੇ 
ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼ (DOI) WaterSMART ਪਿਹਲ ਦੇ 
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਕੇ ਪ�ਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ $25 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼। 

 ਬਾਈਡਨ-ਹੈਿਰਸ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਆੁਰਾ 
ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ USDA 
ਦਆੁਰਾ ਸਿਹ-ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ। 

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜਵਰਤ� ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

 ਿਸੰਚਾਈ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ EQIP ਫੰਿਡੰਗ 
ਦਆੁਰਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $17.6 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼। 

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਐਕੁਉਫ਼ਰ 
ਰੀਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ�ਾਂਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ $8 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼। 

 186 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਅਭੇਦ ਸਤ�ਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤ� ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੌਖ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਈਜ਼ਮ�ਟ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਧਣ 
ਅਤੇ ਪ�ਦਸ਼ੂਣ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ। 

 
 

ਪੱਛਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲ�ਡਸਕੇਪਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ 2 

https://www.nrcs.usda.gov/resources/guides-and-instructions/frameworks-for-conservation-action
https://www.nrcs.usda.gov/resources/guides-and-instructions/frameworks-for-conservation-action
https://www.nrcs.usda.gov/resources/guides-and-instructions/frameworks-for-conservation-action
https://www.nrcs.usda.gov/news/usda-to-invest-418-million-in-conservation-assistance-for-producers-in-drought-impacted-states
https://www.nrcs.usda.gov/news/usda-to-invest-418-million-in-conservation-assistance-for-producers-in-drought-impacted-states
https://www.nrcs.usda.gov/news/usda-to-invest-418-million-in-conservation-assistance-for-producers-in-drought-impacted-states
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/04/21/white-house-launches-drought-relief-working-group-address-urgency
https://www.epa.gov/waterreuse/national-water-reuse-action-plan-online-platform

	ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
	ਸੁਰੱਖਿਆਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
	ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ
	ਪੱਛਮੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ NRCS ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੁਰੱਖਿਆਪਣ) ਦੇ ਮੌਕੇ

