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ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
(Supporting America’s Working Lands)
ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ੇਵਾ (Natural Resources Conservation Service) ਵਵਖੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ

ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਵਤਹਾਸ੍ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸ੍ੀਂ

80 ਸ੍ਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ੍ਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਪੰਡਾਂ ਵਵਚਲੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ,

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਵਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਵਮੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ

ਸ੍ਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

USDA ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਨਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਏਜੰਸ੍ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ੍ੀਂ ਡਾਟਾ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ

ਵਮਆਰ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸ੍ਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾਵੜਆਂ ਨੰੂ

ਯਥਾਰਥਕ, ਭਰੋਸ੍ੇਮੰਦ ਵਵਵਗਆਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ੂਵਚਤ ਫੈਸ੍ਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸ੍ਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸ੍ਾਹਮਣੇ, ਵਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ੍ਲਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਅਸ੍ੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਵਲੱਖਣ ਸੰ੍ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਟੀਚ ੇਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਅਸ੍ੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਰੋਏਪਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਸ੍ਵਥਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

“ਸਾਨ ੰ  ਇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਰਸੇ ਹਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਹਮਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਿ 

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਿੈ। ਇਿ ਭਹਵਿੱ ਖ ਬਾਰ ੇਿੈ, 

ਬੀਤ ਚ ਿੱ ਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੀਂ।”
ਜਸੋ੍ਫ ਮੈਕਵਕਨੀ, ਅਲਬਾਮਾ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ



NRCS ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਔਸਤਨ
ਸਾਲ ਹਵਿੱ ਚ ਰੋਜ਼ $9 ਹਮਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਪ ੰ ਜੀ ਲਾਈ

ਿੈ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮ ਨਾਫਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ
ਲਾਿੇਵੰਦ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ।



ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਹਪੰਡਾਂ
ਹਵਚਲੀ ਆਰਥਕਤਾ (America’s Working Lands
Support Rural Economies) 
ਵਕਸ੍ਾਨ, ਰੈਂਚਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਵਾਸ੍ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੋਦਾਰ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਨਭਾਉਂਵਦਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਹਮ ਕਾਰਜ ਵਪੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਾਰੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨੰੂ ਆਰਵਥਕ

ਸ੍ਵਥਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ - ਵਦਹਾਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਵਪੰਡਾਂ ਵਵਚਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ੍ਥਾਨਕ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਸ੍ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੈ।
ਸ੍ਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਵੱਚ ਵਸ੍ਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਵਹਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਵਾਸ੍ੀ ਹੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਵਕ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ੍ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਬੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ, ਵਸੰ੍ਜਾਈ-ਮਾਵਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ

ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲ਼ੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੈਂਚ, ਸ੍ਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਨਰੋਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ

ਅਵਹਮ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ੍ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲਚੀਲੀ ਸ੍ਥਾਨਕ ਆਰਥਕਤਾ ਵਤਆਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਮ ਨਾਫੇ ਵਾਲ਼ਾ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ NRCS ਨਾਲ ਹਜਿਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਉਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ
ਸ਼ਾਹਮਲ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
ਮੋਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਹਜਿੋ ਹਜਿੀ ਸਾਨ ੰ  ਹਮਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ
ਬਿੱ ਹਚਆ ਂਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਿੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦ ੇਿਾਂ”

ਐਲਨ ਹਰਬਰਟ, ਲੁਸ੍ੀਆਨਾ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ



ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀ
ਆਿੱ ਰਗੈਹਨਕ (ਦੇਸੀ) ਖੇਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਸਨਅਿੱ ਤ ਦਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਹਰਿਾ ਖੇਤਰ ਿੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਵਧ ਰਿੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ, ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ
ਹਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਿ ਹਦੰਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਨਾਗਹਰਕ ਇਸ ਖੇਤੀ

ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦ ੇਿਨ।



ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ,
ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਆੱਰਗੈਵਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ, ਸ੍ਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ

ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ੍ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ,

ਆੱਰਗੈਵਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਕਸ੍ਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਵੰਨ-ਸ੍ੁਵੰਨਤਾ

ਵਲਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਰਵਾਇਤੀ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਲ ਵਲਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆੱਰਗੈਵਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ NRCS ਦੇ ਟੀਚ ੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। USDA ਆੱਰਗੈਵਨਕ ਦੀਆਂ

ਕਈ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ— ਵਜਵੇਂ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਵਸ੍ਹਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸ੍ੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ — ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਾਂਝੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ

NRCS ਦੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਵਹਰੀ ਫਾਰਮ ਅਕਸ੍ਰ ਵੱਡੇ

ਅਸ੍ਰ ਪਾ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢਚਾਰੇ ਨੰੂ ਖੂ਼ਬਸ੍ੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸ੍ਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਵਦਆ ਂਹੋਇਆ,ਂ

ਸ੍ਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕਸ੍ਾਨ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਵਲੱਖਣ ਮੌਸ੍ਮ ਤੋਂ ਹਟਕੇ

ਤਾਜ਼ੀ, ਸ੍ਥਾਨਕ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਹਾਈ ਟਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਿਾਈ ਟਨਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  NRCS ਤੋਂ ਮਦਦ ਹਮਲੀ ਿੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ੰ
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਹਦਿੱ ਤਾ ਿੈ... ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਦ ਗਣਾ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ

ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।”
ਸ੍ਟੇਸ੍ੀ ਵਗਵਨਸ੍, ਓਰੇਗੌਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ



ਸਭ ਤੋਂ ਨਰੋਈਆਂ ਹਮਿੱ ਟੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਵੰਨ-ਸ ਵੰਨਤਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਬਿ ਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਰੋਈ ਹਮਿੱ ਟੀ
ਵਾਲ਼ੇ ਹਕਸਾਨ, ਹਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਿ 'ਤੇ ਬ ਹਟਆਂ ਹਵਿੱ ਚ
ਵੰਨ-ਸ ਵੰਨਤਾ ਹਲਆਕ,ੇ ਬ ਹਟਆਂ ਦ ੇਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਢਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ, ਵਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਢ ਕਵੀਂ
ਜਾਂ ਹਕਸ ੇਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।



ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ,
ਹਸਿਤਮੰਦ ਹਮਿੱ ਟੀ (America’s Working Lands
Support Healthy Soil) 
ਵਮੱਟੀ ਵਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਨ ਵਸ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਨਜੀ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਵਸ੍ਹਤ
ਸ੍ਬੰਧੀ ਤਰੀਵਕਆਂ — ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲ਼ੇ ਫਾਰਮ, ਵਪੰਡਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਵਸ੍ਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ੍ਾਡੇ

ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਈਧਂਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਜਵੇਂ ਵਜਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਮੱਟੀ ਨੰੂ ਨਰੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਵਸ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਵਸ੍ਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ੍ ਵਵੱਚ

ਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਸ੍ਲਾਂ ਨੰੂ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸ੍ੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸ੍ਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਵੱਧ

ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਆੱਰਗੈਵਨਕ ਤੱਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਵਹੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸ੍ੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਗਰਮੀ ਵਵੱਚ ਸ੍ੁਧਾਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ — ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਵਬਹਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਅਕਸ੍ਰ

ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

“ਇਿੱ ਕ ਹਰਵਾਇਤੀ ਹਕਸਾਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ
ਭਹਵਿੱ ਖ ਵਲ ਵੇਖਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਹਜਿਨਾਂ

ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹਲਆਂਦੀ ਿੈ, ਭਹਵਿੱ ਖ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿੈ।”

ਡਗਲਸ੍ ਪੂਲ, ਵਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ



ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛਮੀ ਹਿਿੱ ਸ ੇਤੋਂ ਬਾਿਰ, ਰੈਂਚਰਾਂ ਨੇ ਸੇਜਬਰਸ਼ (ਝਾੜੀਆਂ)
ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 5 ਹਮਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ
ਸ ਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਪਸ਼ ਆ ਂਲਈ ਹਬਿਤਰੀਨ ਚਰਾਗਾਿ

ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰਾਉਂਹਦਆਂ ਿੋਇਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱ ਡ ੇਸੇਜ-ਗਰਾਉਸ
(ਕ ਿੱ ਕੜ ਵਰਗਾ) ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਹਮਲ ਰਿੀ ਿੈ।



ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ,
ਹਸਿਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ (ਸੰ੍ਭਾਲ) ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ

ਹਨ। ਅਲਾਸ੍ਕਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਚਲੀਆ ਂ48 ਸ੍ਟੇਟਾਂ ਵਵਚਲੀ ਦੋ ਵਤਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਨਜੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫਸ੍ਲ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਖੇਤ, ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ

ਫਾਈਬਰ ਲਈ ਅਵਹਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਸ੍ਾਡੇ ਸ੍ਾਵਰਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਨਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਵਸ੍ਆਨਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਰੱਛ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਓਰੇਗੌਨ ਚਬ ਅਤੇ

ਸ੍ੇਜ ਗਰਾਉਸ੍ ਤੋਂ ਵਨਉ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾੱਟਨਟੇਲ ਦੀਆਂ ਵਕਸ੍ਮਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ੍ ਹਾਵਸ੍ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। NRCS

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਤੀਵਜਆਂ, ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ

ਨਾਲ ਪਰਬੰਧ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਵਵਵਗਆਨ-ਅਧਾਵਰਤ, ਟੀਚ ੇਵਾਲ਼ੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਦੀ ਹੈ।

“NRCS ਵਲੋਂ  ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰ ੇਹਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਟਕਾਉ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਹਨਜੀ

ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਨ ੰ
ਫਾਇਦਾ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ।”

ਨਤਾਲੀ ਲਵ, ਪੈਨਵਸ੍ਲਵੈਨੀਆ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ



ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਚਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਹਸੰਜਾਈ ਦੇ
ਕ ਸ਼ਲ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿੋਰ
ਤਰੀਕ ੇਲਾਗ  ਕਰਕ ੇਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ

ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਿੈ।



ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸਾਫ
ਪਾਣੀ
ਵਕਸ੍ਾਨ, ਰੈਂਚਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼, ਨਵੇਂ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜ ੋਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱ ਲੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਖੇਤਾਂ ਵਵੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ੍ਥਾਨਕ

ਨਵਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸ੍ਤੇ NRCS ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਬੰਧੀ ਅਸ੍ਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਵਹਰੀ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਵਵੱਚ ਸ੍ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸ੍ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਨਰੋਏਪਣ ਵਵੱਚ

ਸ੍ੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਵਾਲ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਚੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ

ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਵੱਚ ਮੁੜ-ਸ੍ੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਹਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ੂਚੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਿੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿਾਂ, ਇਸ 

ਕਰਕ ੇਹਮਿੱ ਟੀ ਖ ਰਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ
ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਕ ਝ ਮ ਿੱ ਹਦਆਂ ਨ ੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ 'ਤੇ

ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਖੇਤ ਹਵਿੱ ਚ ਦੋ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਫਸਲਾਂ 
ਲਾਉਣ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿਾਂ।” 

ਵਟਮ ਸ੍ਰਵੇਸ੍, ਵਵਸ੍ਕੌਨਵਸ੍ਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ



ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਵਚਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਧ  ਕਾਰਬਨ ਨ ੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ
ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ

ਪਰਾਗ-ਕਣਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪੌਹਦਆਂ/ਕੀਟਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਿੱ ਟੀ ਦੀ
ਹਸਿਤ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ — ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਨਾਲ

ਹਬਿਤਰ ਮ ਨਾਫੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਹਮਲਦੀ ਿੈ।



ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸਾਫ
ਿਵਾ
ਵਾੱਲਟਰੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸ੍ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ

ਪਤਾ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਵਮੱਟੀ ਅਤ ੇਫਸ੍ਲ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ

ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ੍ ਆੱਕਸ੍ਾਈਡ ਦੇ ਵਨਕਾਸ੍ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ — ਇਹ ਵਨਜੀ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸ੍ੌਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ੍ੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਜ ੋਵਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ

ਇੰਟਰਫੇਸ੍ ਵਵੱਚ ਸ੍ਵਥਤ ਹਨ, ਨਮੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਵੱਚ ਅਵੜੱਕਾ

ਲਾਉਣ, ਜ ੋਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੂੜ-ਵਮੱਟੀ ਅਤੇ ਬੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ

NRCS ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਖਆਲ
ਰਿੱ ਖਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ

ਹਖਆਲ ਰਿੱ ਖੇਗੀ।”
ਹਗ ਹੈਮੰਡ ਬੈਨੇਟ, ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਵਪਤਾਮਾ



NRCS ਨਾਲ ਸ਼ ਰ  ਕਰੋ
ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰੈਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿੋ ਅਤੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ, ਜੋ ਤ ਿਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪਟ ੇ'ਤੇ ਿੈ?



ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਵਚਲੇ NRCS ਦਫਤਰ
NRCS ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਔਖੇ ਸ੍ਵਮਆਂ ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ੀ —1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਵੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਦਨ। ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਵਜਸ੍

ਵਵੱਚ ਉਪਰਲੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਮੱਟੀ ਉਡਕੇ ਅਟਲਾਂਵਟਕ ਮਹਾਸ੍ਾਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਰਾਹ ਵਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸ੍ੀ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਸ੍ੀ। ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ USDA ਦੀ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ੇਵਾ 1935 ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ੍ੀ, ਵਜਸ੍ ਨੰੂ ਹੁਣ ਇੱਕ

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਂ USDA ਕਦੁਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਾਡੇ ਵਵਆਪਕ

ਵਮਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ੍ਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ਬੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, NRCS ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਵਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਜ਼ਵਲਹਆ ਂਦੀ ਮਦਦ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਮੁੱ ਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵੱਚ ਵਨਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਚਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਲਗਭਗ 2,500 ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ NRCS ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ,

ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ — ਹਰ ਸ੍ਟੇਟ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਚਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੂਲਸ੍ ਅਤੇ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਡਲੀਵਰੀ ਪਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਵਵਗਆਨ ਅਧਾਵਰਤ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾੱਲਟਰੀ
ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸ੍ਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਵਵਹਾਰਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ:

www.nrcs.usda.gov 

http://www.nrcs.usda.gov/


ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ, ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਰੋਜ਼ NRCS ਦੇ ਸ੍ਾਡੇ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਵਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਵੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• 
•
•
•
•
•

ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸ੍ਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਵਹਣਾ;
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ੍ਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ;
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ;
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ਬੰਧੀ ਹੱਲ ਵਤਆਰ ਕਰਨੇ;

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰ੍ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵੱਚ ਨਵੀਆ ਂਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਦਦ
ਕਰਨੀ — ਇਸ੍ ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕਸ੍ਾਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।





USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵੋਾਈਡਰ, ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਵਰਣਦਾਤਾ ਹ।ੈ



ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਿਿੱਲ ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਲਿੱ ਖਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚੇ ਪ ਰ ੇਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਿਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਿਮ-ੋਸਾਿਮਣੀ, ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਿ ਹਦੰਦ ੇਿਾਂ।

ਅਸ੍ਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ—NRCS ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ, ਰੈਂਚਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਨਜੀ
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ – ਲਾਹਵੰੇਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤ ੇਇਸ੍ਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇ
ਤਰੀਕੇ। ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ, ਵਜਸ੍ ਨੰੂ ਅਸ੍ੀਂ ਉਤਸ੍ਾਹ ਵਦੰਦ ੇਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਬਹਤਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਖਤੇੀਬਾੜੀ
ਵਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ੍ਮਾਨ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਕਦੁਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਗਰੀਨਹਾਉਸ੍ ਗਸੈ੍ ਦੀ ਵਨਕਾਸ੍ੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਸ੍ਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ੍ ਅਤੇ
ਵਮੱਟੀ ਵਵੱਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵਚਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਵਮੱਟੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਨਰਆੋ ਬਣਾਕ ੇਅਤ ੇਅਪਣਾਕ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸ੍ਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ
ਅਸ੍ਰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤ ੇਲਚੀਲੇ ਹਨ। ਅਸ੍ੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਲੀ ਸ੍ਰਤੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।
ਸ੍ਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ (CTA) ਪਰੋਗਰਾਮ, NRCS ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਸ੍ਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਾਡੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ੍ਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ੍ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ
ਨੰੂ ਵਸ੍ਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਵਸ੍ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੈਸ੍ਲੇ ਸ੍ਬੰਧੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚੀ-ਪਰਖੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਵਾਲ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ
ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ, ਖੋਜ ਦੇ ਹਸਿੱ ਟੇ ਅਤੇ ਹਮਆਰ ਹਤਆਰ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤ ੇਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤ ੇਨੀਤੀ-ਘਾਹੜਆਂ ਨ ੰ
ਉਦੇਸ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖੋਜ ਰਾਿੀਂ ਸ ਹਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਅਸ੍ੀਂ ਮੰਨਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਵਕਸ੍ਾਨ, ਰੈਂਚਰ ਅਤੇ ਵਨਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸ੍ਾਡੀਆ ਂਵਨਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦ ੇਵਧੀਆ ਮੁਖ਼ਵਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਬਾਰੇ ਮੌਸ੍ਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਮੱਟੀ ਦੀ
ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸ੍ਖਲਾਈ, ਗਰੀਨਹਾਉਸ੍ ਗੈਸ੍ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਘਾਹ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਚਰਾਗਾਹ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸ੍ਬੰਧੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੂੜ-ੇ

ਕਚਰੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇੱਥ ੇਹੀ ਅਸ੍ੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸ੍ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਵਵਗਆਨ, ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਟਲੂ ਅਤੇ
ਟੀਚ ੇਵਾਲ਼ੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇ੍ਵਾ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਵਕ USDA ਸ੍ਾਫ ਹਵਾ, ਸ੍ਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਸ੍ਹਤਮੰਦ ਪੇਂਡੂ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ੍ੀਂ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਵਜਹੜੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨੰੂ ਉਤਸ੍ਾਹ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਵਵਗਆਨ ਹ ੈਅਤ ੇਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ-ੇਪਰਖੇ ਹਨ। ਅਸ੍ੀਂ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਾਡੇ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸ੍ਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਸ੍ੀਂ ਸ੍ੂਵਚਤ ਫੈਸ੍ਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾਵੜਆਂ
ਵਲੋਂ ਇਸ੍ਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ੍ਾਡਾ ਕੋਮੈਟ (COMET) ਟ ਲ ਮਾਤਰਾ-ਵਨਰਧਾਰਣ ਟੂਲ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ USDA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਟੈ-ਫਾਰਮ ਟੂਲ ਵਕਸ੍ਾਨ, ਰੈਂਚਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਨਜੀ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚਰਾਗਾਹ, ਰੇਂਜ, ਬਗੀਚ/ੇਅੰਗੂਰ ਦੇ
ਬਾਗ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਮੈਟ-ਪਲਾਨਰ ਟੂਲ NRCS ਦੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ
ਤਰੀਕ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆ ਂਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਵਲਆ ਂਅਤੇ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਟੈ ਟੂਲ ਮੁਫਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਵੱਚ ਆਮ ਵਮਲਦਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਪਰੋਜੈਕਟ (CEAP) ਰਾਹੀਂ, ਅਸ੍ੀਂ, ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਵਕਵੇਂ ਅਸ੍ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸ੍ੀਂ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦ ੇਤਰੀਵਕਆਂ ਦੇ ਅਸ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ੍ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ
ਅਵਧਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਵਸੱ੍ਟੇ, ਸੰ੍ਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜ ੇਮਾਪਣ ਲਈ ਸ੍ਾਡੇ ਵਾਸ੍ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸ੍ੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਵਵਵਗਆਨਕ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ੍ਣ
ਲਈ, ਅਸ੍ੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸ੍ੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧਵੁਨਕ ਵਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਜਕੈਟਾਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰਹ ੇਹਾਂ
ਅਤੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦਾ ਅਸ੍ਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਅਸ੍ੀਂ ਸੰ੍ਭਾਲ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 2014 ਤੋਂ, NRCS ਨੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਲਈ
ਰਕਮਾਂ ਵਾਲ਼ੇ 39 ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਵਵੱਚ ਲਗਭਗ $25.5 ਵਮਲੀਅਨ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਡਾੱਲਰਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਸ੍ਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ-ਵਪੱਛ-ੇਇੱਕ
ਪਹੁੰ ਵਚਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਨੋਅ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ (SNOTEL) ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ੍ਪਲਾਈ ਦੀ ਭਵਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਸ੍ਨੋਅਪੈਕ ਅਤ ੇਸ੍ਬੰਵਧਤ ਜਲਵਾਯੂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਮਿੱ ਟੀ ਦ ੇਸਰਵੇਖਣ ਰਾਿੀਂ, ਅਸ੍ੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਂਵਮੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਜ ੋਵਕਸ੍ਾਨ,

ਰੈਂਚਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕ ਵਮੱਟੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸ੍ਕਣ। NRCS ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 95 ਫੀਸ੍ਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਉਂਟੀਆ ਂਲਈ ਵਮੱਟੀ ਦੇ
ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

2017-2020 ਤੱਕ

$1.36 ਅਰਬ
ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ 
ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਵੱਚ

CTA 
ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ੇਵਾ (NRCS) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਵਹਕਮੇ (USDA) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸ੍ੀ 

ਹੈ। ਸ੍ਾਰੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸ੍ਾਰੀਆ ਂ50 ਸ੍ਟੇਟਾਂ ਵਵਚਲੇ ਸ੍ਮੁੱ ਚੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤਮਹਾਸ੍ਾਗਰ ਦੇ ਨਵਹਰੀ ਖਤੇਰ ਵਵੱਚ, ਸ੍ਾਡ ੇ

ਲਗਭਗ 2,500 ਸ੍ਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਹਨ। 
$495 ਵਮਲੀਅਨ
ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਸ੍ੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸ੍ਕਦ ੇਹਾਂ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.nrcs.usda.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹਰ ਸ੍ਾਲ 

6,300 ਨੌਕਰੀਆਂ

ਸ੍ਲਾਨਾ ਆਰਥਕ ਸ੍ਰਗਰਮੀ ਵਵੱਚ ਔਸ੍ਤਨ

ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈUSDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵੋਾਈਡਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਵਰਣਦਾਤਾ ਹ।ੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ੇਵਾ

 

ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ੍ੀ। 

United States
Department of
Agriculture

http://www.comet-farm.com/
http://www.comet-planner.com/
http://www.nrcs.usda.gov/


ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨਾ 

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ ੰ ਜੀ ਲਾਉਣੀ

ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਰਹਿਣ, ਹਦਿਾਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨ ੰ  ਿ ਲਾਰਾ ਦੇਣ,

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮ ਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਹਸਿਤ ਹਵਿੱ ਚ
ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪ ੰ ਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਵਕਸ੍ਾਨ, ਰੈਂਚਰ ਅਤ ੇਜੰਗਲ-ਵਾਸ੍ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ

ਦੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਅਸ੍ੀਂ ਪੇਂਡ ੂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਵੱਚ ਆਰਥਕ ਸ੍ਵਥਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਕੇ ਮਦਦ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸ੍ੀਂ ਵਦਹਾਤੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਸ੍ਰਜ

ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਾਡਾ ਕੰਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੀ ਮ ਖਹਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (CSP)

ਅਮਰੀਕਾ ਵਵੱਚ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ਬੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਜਸ੍
ਵਵੱਚ 43 ਵਮਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਜਸ੍ਟਰਡ ਹੈ। CSP

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਸ੍ਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੁਖ਼ਵਤਆਰੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ

ਸੰ੍ਭਾਲ ਸ੍ਬੰਧੀ ਉੱਨਤ ਸ੍ਰਗਰਮੀਆ ਂਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕ ਆਹਲਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਉਤਸਾਿ ਸਬੰਧੀ

ਪਰੋਗਰਾਮ (EQIP) ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ NRCS ਦਾ ਮੁੱ ਖ

ਮਾਲੀ ਸ੍ਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰ੍ਭਾਲ ਦਾ ਲਾਭ

ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ

ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਾਿਤ ਪਰੋਗਰਾਮ (ACEP)

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ੍ਪਲਾਈ ਦੀ

ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ੍ੇਮ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਹੀਂ

ਸ੍ੇਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸ੍ੁਰਜੀਤ ਰੱਖਕੇ –

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਵਵੱਚ ਸ੍ੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਹੜਹਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕ ੇਵੀ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਦੀ

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਭਵਵੱਖ ਦੀਆ ਂਵੰਗਾਰਾਂ – ਗੰਭੀਰ ਔੜ ਅਤ ੇਹੜਹਾਂ

ਵਰਗੀਆ ਂਅਵਤ ਦੀਆ ਂਮੌਸ੍ਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅਬਾਦੀ

ਵਵੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੱਛੜੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ ੰ ਜੀ ਲਾਉਣੀ

ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱ ਛੜੇ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰੈਂਚਰਾਂ ਨੰੂ 2017-2020

ਤੱਕ EQIP ਅਤ ੇCSP ਰਾਹੀਂ $330 ਵਮਲੀਅਨ ਉਪਲਬਧ

ਕਰਾਏ ਗਏ ਸ੍ੀ; ਇੱਕ ਸ੍ਾਲ ਵਵੱਚ ਲਗਭਗ $83 ਵਮਲੀਅਨ।

NRCS ਸ੍ਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰੈਂਚਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਸ੍ ਸ੍ਬੰਧੀ ਜਾਂ

ਨਸ੍ਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਸ੍ਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ

ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸ੍ਕਾ ਦੇ ਮੂਲ- ਵਨਵਾਸ੍ੀ, ਏਵਸ਼ਆਈ,

ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ

ਸ਼ਾਂਤਮਹਾਸ੍ਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਸ੍ਨੀਕ ਅਤੇ ਵਹਸ੍ਪੈਵਨਕ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।
ਅਸ੍ੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਹੁੰ ਚ

ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੜੱਕੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਕਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

NRCS ਨੇ ਇਸ੍ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ

ਵਕ ਇਵਤਹਾਸ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜ ੇਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਚਰਾਂ ਲਈ ਸ੍ੇਵਾ ਅਤੇ

ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ੍ ਵਵੱਚ ਸ੍ਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜ ੇਲੋਕ

ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਵਜਸ੍ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ-ਪੁਸ੍ਵਤਕਾ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਵਲੱਖਣ ਮੌਵਕਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ

ਸ੍ਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2018 ਫਾਰਮ ਵਬੱਲ ਨੇ ਕਰਾੱਸ੍ ਏਜੰਸ੍ੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ
ਐਡਂ ਇੰਨੋਵੇਵਟਵ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆੱਵਫਸ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ੍ ਲਈ NRCS

ਆਗੂ ਏਜੰਸ੍ੀ ਹੈ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, NRCS ਦੇ ਕਈ ਸ੍ਟੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਵਹਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ੍ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ – ਸ਼ਵਹਰੀ

ਸੰ੍ਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਵਹਰਾਂ – ਦੇ ਅਹੁਦ ੇਵਸ੍ਰਜ ੇਹਨ।

ਵਾਹਰਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ੍ਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਕਈ ਵਕਸ੍ਾਨਾਂ ਲਈ

ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ
ਅਕਸ੍ਰ ਕਈ ਵਾਵਰਸ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਸ੍ਪਸ਼ਟ

ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਈ ਵਾਵਰਸ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਫਾਰਮ
ਵਬੱਲ ਨੇ ਵਾਵਰਸ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆੱਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸ੍ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਰਵਾਣਗੀ ਦਾ ਪਸ੍ਾਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਵਤਆਰ ਕਰ

ਸ੍ਕਣ ਅਤ ੇUSDA ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹ ੋਸ੍ਕਣ।

ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ

ਵਵੱਚ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਉਣੀ

2017-2020 ਤੱਕ 2017-2020 ਤੱਕ 2017-2020 ਤੱਕ

$4.5 ਅਰਬ $5.3 ਅਰਬ $1.1 ਅਰਬ
ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵੱਚ 

 

ਸੰ੍ਭਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਰਾਿਤਾਂ ਵਵੱਚ 

CSP 
ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ੍ੀ। 

ਸ੍ਲਾਨਾ ਆਰਥਕ ਸ੍ਰਗਰਮੀ ਵਵੱਚ ਔਸ੍ਤਨ 

$240 ਵਮਲੀਅਨ$1.5 ਅਰਬ $1.9 ਅਰਬ 
ਸ੍ਲਾਨਾ ਆਰਥਕ ਸ੍ਰਗਰਮੀ ਵਵੱਚ ਔਸ੍ਤਨ 

EQIP 

ਸ੍ਲਾਨਾ ਆਰਥਕ ਸ੍ਰਗਰਮੀ ਵਵੱਚ ਔਸ੍ਤਨ 

ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਸ੍ਾਲ ਹਰ ਸ੍ਾਲ 

20,600 ਨੌਕਰੀਆਂ 2,800 ਨੌਕਰੀਆਂ26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ACEP 
ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ੍ੀ। 

ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਹਰ ਸ੍ਾਲ 

ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ੍ੀ। 

ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 




