ਫਾਰਮ ਸਰਹਵਸ ਏਜੂੰ ਸੀ
ਯ ਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਵਭਾਗ

ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ FSA ਸ਼ਿਹਰੀ-ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਹਨ?
USDA ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਿਦ�ਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ USDA ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਂਾ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤੋਂ 11 ਸਦੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਉਂਟੀ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ FSA ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਿਕਸਾਨ

ਸ਼ਿਹਰੀ ਹਕਸਾਨ ਉਤਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਰੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ
ਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ USDA ਉਿਨਾਂ ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਰਾ ਿੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਪਰਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਵਲਿੱ ਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਿਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਰੁਆਰਾ, ਤੁਿਾ ੂੰਨ USDA ਿਪੋਗਰਾਮਾਂ ਰੇ ਸਥਾਨਕ
ਫੈਸਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮ ਹਲਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
USDA ਰੁਆਰਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ੂੰਨ ਿਪਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਰੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਪਭਾਵ ਪਾ ਸਕਰੇ ਿੋ।

ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਹਰੀ/ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ

ਇੱਕ ਹਮਆਦ ਹਕਿੰ ਨੀ ਲਿੰ ਬੀ ਿ ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਰਤੀ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀ ਿੈ?
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਠਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਮਆਦ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦੱਸਾਂ
ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਜਾਂ ਨ
ੌ ਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦ
ੁ ਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ
ੂ ਨ 2022
ਇਸ ਲਈ ਹਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਉਤਪਾਰਕ ੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
FSA-669A ਨਾਮਜ਼ਰਗੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਸਤਖਤ ਕਰਨੇਚਾਿੀਰੇ ਿਨ।
FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
fsa.usda.gov/elections ਜਾਂ farmers.gov/urban
'ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਿੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕਦ
ੋ ਂ ਿਨ?
15 ਜ ਨ – FSA ਸ਼ਿਹਰੀ/ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ
ਨਾਮਜ਼ਰਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਰੇਵਗ
ੇ ਾ।
1 ਅਗਸਤ – ਨਾਮਜ਼ਰਗੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਨਕ FSA ਰਫਤਰ ਹਵਿੱ ਚ
ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਿਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਰੇ ਿਨ।
7 ਨਵੂੰ ਬਰ – ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ੂੰਨ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱ ਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਵਂਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਦ (ਕੰਪੋਸਟ) ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਵਂਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲ
ੈ ਂ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ FSA ਅਤੇ NRCS ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ
ਖੇਤਂਾ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਿ ਮਿੱ ਤਵਪ
ੂ ਰਣ ਹਕਉਂ ਿੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ USDA ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ
ਿਵੱਤ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਕੱ ਥੇ-ਹਕਥੇ ਬਣੀਆਂ ਿਨ?
ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ: ਅਲਬ
ਕਰਕ, NM; ਕਲੀਵਲੈਡਂ , OH; ਹਫਲਡੇਲ�ਫਯਾ, PA; ਪੋਰਟਲੈਡਂ ,
OR; ਹਰਚਮੂੰ ਡ, VA; ਅਟਲਾਂਟਾ, GA; ਡਿੱ ਲਾਸ, TX;
ਹਮਨੀਆਪੋਹਲਸ/ਸੇਂਟ ਪਾਲ, MN; ਹਨਊ ਓਰਲੀਨਜ਼, LA;
ਫੀਹਨਕਸ, AZ; ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ, MO. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
USDA ਨੇ ਹਸ਼ਕਾਗੋ, IL; ਡੈਿਟਾਈਟ, MI; ਿਗੈਂਡ ਰੈਹਪਡਸ MI;
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, CA; ਓਕਲੈਡਂ , CA; ਅਤੇ ਬਰੁਕਹਲਨ, NY; ੂੰਨ
2022 ਹਵਿੱ ਚ ਜੋਹੜਆ। ਇਨਹ ਂਾ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਰ
ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹਵਿੱ ਚ ਿੋਣਗੀਆਂ।

5 ਰਸੂੰ ਬਰ – ਸੇਵਾ ਕੇਂਰਰ ਹਵਿੱ ਚ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਰਾ
ਆਖਰੀ ਹਰਨ।
1 ਜਨਵਰੀ – ਨਵੇਂ ਸਰਿੱ ਸ ਨੇ ਅਿੁਰਾ ਸੂੰ ਭਾਹਲਆ।
ੋ ਗਰਾਮਾਂ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
ਸ਼ਿਹਰੀ ਹਕਸਾਨਾਂ ਲਈ USDA ਪਰ
FSA - ਗੈਰ-ਬੀਹਮਤ ਫਸਲ ਤਬਾਿੀ ਿਸਾਇਤਾ ਿਪੋਗਰਾਮ,
ਆਰਗੈਹਨਕ ਸਰਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਿਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
ਮਾਈਿਕੋਲੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੋਰੇਜ ਿਸ ਲਤ ਲੋਨ।
NRCS - ਉੱ ਚ ਸੁਰੂੰ ਗਾਂ, ਹਮਿੱ ਟੀ ਰੀ ਹਿਸਤ ਅਤੇ ਹਸੂੰ ਚਾਈ ਸਮੇਤ
ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਹਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਾਇਤਾ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹਕਵੇਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ?
ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਕਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇਨ�ਂਾ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.farmers.gov/urban 'ਤੇ ਜਾਓ

fsa.usda.gov/
USDA ਬਰਾਬਰ ਰਾ ਮੌਕਾ ਿਪਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਪਰਾਤਾ , ਰ
ੁ ਜ਼ਗਾਰਰਾਤਾ ਅਤੇ ਹਰਣਰਾਤਾ ਿੈ।

