
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) USDA ਦੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 
(ਨੈਚਰੁਲ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ, NRCS) 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 
ਿਵੱਚ $19.5 ਿਬਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ 
(ਐਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸ�ਿਟਵ) ਪ�ੋਗਰਾਮ 
(EQIP), ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੁਖਿਤਆਰੀ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਸਟੀਵਰਡਿਸ਼ਪ) ਪ�ੋਗਰਾਮ (CSP), ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੌਖ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਈਜ਼ਮ�ਟ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ( ACEP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।. 

ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) ਕੁਦਰਤੀ 
ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ (NRCS) ਨੰੂ 
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, 
ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 

 
 ਫਸਲਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ 
 ਘਟੀ ਹੋਈ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਨਹੀ ਂ
 ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਬੰਧਨ 
 ਿਨਰਧਾਰਤ ਚਰਾਉਣਾ 
 ਦਰਖਤ/ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ 
 ਵੈਟਲ�ਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ 

 

ਇਸ ਫੰਿਡੰਗ ਰਾਹੀ,ਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ (NRCS) ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ 
ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਨੰੂ; ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ 
ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ, ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਰ�ਚ, ਗ�ਾਮੀਣ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ 
 EQIP ਅਤੇ CSP 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 
(NRCS) ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਗੋਰਾਮਾਂ ਲਈ 
ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂEQIP ਜਾਂ CSP ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਿਵੱਚ ਫੰਿਡੰਗ 
ਲਈ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 
ਰ�ਿਕੰਗ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਿਡੰਗ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: nrcs.usda.gov/ ranking-
dates. 

ACEP 
ਮੌਜੂਦਾ IRA ਫੰਿਡੰਗ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ACEP 
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲ�ਡ ਈਜ਼ਮ�ਟਸ (ACEP-ALE) 
ਅਤੇ ਵੈਟਲ�ਡ ਿਰਜ਼ਰਵ ਈਜ਼ਮ�ਟਸ (ACEP-WRE) 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਫੰਿਡੰਗ ਦੌਰ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ, 
2023 ਤੱਕ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ. 

 
ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 
ਭਾਵ� ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਕਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਉ ਂਨਾ 
ਹੋਵੇ, 
ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭੂਿਮਕਾ 
ਿਨਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਨਵ� NRCS ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ, ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀ ਂਯੋਗ ਹੋ। 

 
NRCS ਨਾਲ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
farmers.gov/ service-center-
locator.

 
 
 

 
 
 
  

NRCS ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
NRCS ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਿਵੱਚ 
IRA ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ, ਇਥੱ ੇਜਾਓ: nrcs.usda.gov/mitigation-activities.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਫਸਲਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਘਟੀ ਹੋਈ 
ਵਾਹੀ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵਾਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਪੋਸ਼ਣ 
ਪ�ਬੰਧਨ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਚਰਾਉਣਾ, 
ਦਰਖਤ/ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕਰਨਾ, ਵੈਟਲ�ਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ 
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ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ 
ਕਮੀ ਐਕਟ 

(IRA) 

 
NRCS ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਮਿਹੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਐਕਟ (IRA) 
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