ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰ ਭਾਿ ਸੇ ਾ

ਸੰ ਭਾਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਕੰ ਜ਼ਰ ੇਸ਼ਨ ਸਟੀ ਰਡਲਸ਼ਪ੍) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(Conservation Stewardship Program)
ਕੀ CSP ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਲਿਆਂ ਦਾ 'ਹਾਂ' ਲ ਿੱ ਚ
ਜ ਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਲਿਰ CSP ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੰ ਚਾਿਨ
ਿਈ ਚੰ ਗਾ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰ ਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਜਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਂਜਲੈਂ ਡ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਚਰਾਗਾਹ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ(ਲੀ) ਵਾਲਾ(ਲੀ) ਜਾਂ ਇਸ ਨੰ ਜਕਰਾਏ ਤੇ
ਲੈਂ ਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਜਿਤ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ।

 ਮੈਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਜਰਹਾ(ਰਹੀ) ਹਾਂ।

 ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਿਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ
ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ।

 ਮੇਰਾ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਨਯੰ ਤਰਣ
ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਹੈ।

 ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਗਿੱ ਲੀ
ਜਮੀਨ (ਵੈਟਲੈਂ ਡ) ਸੰ ਭਾਲ ਜਨਰਿਾਰਨ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਪੁਿੱ ਛੋ)

 ਮੇਰੇ ਕੋਲ IRS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸਮਾਜਜਕ

ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ।

 ਮੇਰੀ ਸਮਾਯੋਜਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ $900,000
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ)।

 ਜਕਸੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ।

CSP ਕੀ ਹੈ?
ਸੰ ਭਾਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CSP) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲਾਤ

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰ ਅਗਲੇ ਪਿੱ ਿਰ ਤਿੱ ਕ
ਲੈ ਜਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਿ ਸੰ ਭਾਲ
ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ
ਪਿੱ ਿਰ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪਿੱ ਿਰ ਨੰ ਵਿਾਉਣ
ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਨ। CSP ਉਨਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਭਾਲ
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਕੀ ਿਾਭ ਹਨ?
CSP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਫਸਲ
ਉਤਪਾਦਨ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਇਨਪੁਿੱ ਟ ਜਵਿੱ ਚ ਕਮੀ, ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ
ਜਨਵਾਸ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਜਤਅੰ ਤਤਾਵਾਂ ਪਰਤੀ ਵਿੀ
ਹੋਈ ਲਚਕਤਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। CSP ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਬੰਿਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, CSP ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਬਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਤੈਅ
ਕਰਦਾ ਹੈ

•

ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ
ਦੇ ਅਿਾਰ ਨੰ ਸੁਿਾਰੇਗੀ

•

ਜਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਖੋਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜੰ ਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੁਤਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ (ਨੋ -

ਜਟਲ) ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਲ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ
ਜਨਵਾਸ ਨੰ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰ ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਪਜਹਲਾਂ
ਹੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ CSP
ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਜਚਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭਣ ਜਵਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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CSP ਲਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

CSP ਯੋਗਤਾ

CSP ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰ ਭਾਲ ਅਜਭਆਸਾਂ, ਵਾਿਾ ਅਤੇ ਬੰ ਡਲਾਂ

ਜਮੀਨ ਯੋਗਤਾ

ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਮੌਜਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰ ਵਿਾਉਣ
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੰ ਜਬਹਤਰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ (ਕਵਰ) ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਸੰ ਘਣਤਾ ਨੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਪਰਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲ ਨੰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਡੰ ਘੀ ਜੜਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ CSP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਸਥਾਨਕ NRCS ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਮੌਜਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਪਰਬੰ ਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ CSP
ਸੰ ਭਾਲ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਸੰ ਭਾਲ
ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋਗੇ।
ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਅਜਭਆਸਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ

ਨੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਜਵਿੱ ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ CSP
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਜਭਆਸਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਮੌਜਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ

ਸ ਾਿ: ਲਕਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ CSP ਿਈ ਯੋਗ ਹਨ?

ਜ ਾਬ: ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,

ਹੈ ਜੋ NRCS ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਕ
ਕੀ ਕੋਈ CSP ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਖਾਸ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਚੰ ਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਿੱ ਿਰ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਦੇ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸੇ

CSP ਜਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਰ

ਅਿੀਨ ਹਨ, ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਰਕਬੇ ਦੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਦਰਤੀ

ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। CSP ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੰ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਬੰ ਿਨ ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਨੰ ਪਰਾ

ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਜਕ ਜਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਜਵਸੇਸ ਖੇਤਰ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ

ਜਾਂ ਪਿੱ ਟੀ ਨੰ । CSP ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ USDA

ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਵਾਿ

ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਗਿੱ ਲੀ ਜਮੀਨ

ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਚੰ ਤਾ ਲਈ ਪਰਬੰਿਨ ਥਰੈਸ ਹੋਲਡ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ

(ਵੈਟਲੈਂ ਡ) ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਸ ਾਿ: ਮੈਂ ਿੇਤੀ ਿਈ ਨ ਾਂ( ੀਂ) ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ CSP ਿਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਜਕਉਂਜਕ ਇਿੱ ਕ NRCS ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜ ਾਬ: ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰ ਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਜਵਿੱ ਖ ਜਵਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਾਫ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦੋਂ
ਤਿੱ ਕ CSP ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਥਾਜਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੁੰ ਦਾ
ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾਪਰਵਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ

ਾਧਾ ਅਲਭਆਸ ਅਤੇ ਬੰ ਡਿ
ਸ ਾਿ: ਸੰ ਭਾਿ ਅਲਭਆਸ ਕੀ ਹੈ?
ਜ ਾਬ: ਸੰ ਭਾਲ ਅਜਭਆਸ ਜਮਿੱ ਟੀ, ਪਾਣੀ, ਪੌਜਦਆਂ, ਹਵਾ, ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ
ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ

ਕਰ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ

ਜਮੀਨ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਜਗਿੱ ਲੀ ਜਮੀਨ (ਵੈਟਲੈਂ ਡ) ਸੰ ਭਾਲ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਜਭਆਸ ਹਰੇਕ ਰਾਜ
ਦੁਆਰਾ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ NRCS ਅਜਭਆਸ ਜਮਆਰਾਂ ਦੀ

ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਯੋਗ

CSP ਬੰ ਡਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ

ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। NRCS ਦੇ ਸੰ ਪਰਨ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

USDA ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ

ਸਫਲਤਾਪਰਵਕ ਪਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ

ਜ ਾਬ: ਪਰਬੰਿਨ (ਸਟੀਵਰਡਜਸਪ) ਥਰੈ ਸਹੋਲਡ ਇਿੱ ਕ ਅਜਜਹਾ ਸਬਦ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਜਬਨੈ ਕਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰ ਇਿੱ ਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਜਹਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਮਆਦ

ਸ ਾਿ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਿਡ ਕੀ ਹੈ?

ਜਨਿੱਜੀ ਜੰ ਗਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਫਾਰਮਸਟੇਡ, ਸੰ ਬੰ ਿਤ

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ

CSP ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਕੰ ਨੇ ਲਚਰ
ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

Threshold Eligibility)

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਗੈਰ-ਉਦਯੋਜਗਕ

ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਪਰਾਪਤ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਿਡ ਯੋਗਤਾ (Stewardship

ਉਜਚਤ ਜਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹਣ ਨਾਲ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ ਾਿ:

ਜ ਾਬ: ਵਾਿਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਸ ਾਿ: CSP ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਜ ਾਬ: ਜਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਅਕਤੀ, ਕਾਨੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੰ ਯੁਕਤ

ਾਧਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਹਨ।
ਸ ਾਿ: ਬੰ ਡਿ ਕੀ ਹੈ?
ਜ ਾਬ: ਬੰ ਡਲ ਜਮੀਨ-ਦੀ-ਵਰਤੋਂ ਜਵਸੇਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ (CSP ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਇਿੱ ਕ

ਸੰ ਚਾਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਜਤੰ ਨ ਵਾਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਜਸਦੇ ਲਈ ਸਮਹ

ਜਮਆਦ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਜਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂ ਦੀਆਂ

ਸੁਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ

ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ

ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰ ਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ

ਕੋਲ IRS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰਿੱਜਖਆ
ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ CSP ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਰੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਰਿੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ $900,000 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੀ ਸਮਾਯੋਜਜਤ ਕੀਤੀ

ਦੇ ਰਪ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਗਕਰਨ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਵਿੱ ਚ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰੋਤ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਬੰ ਡਲ ਜਵਿੱ ਚ ਜਤੰ ਨ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਵਾਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰ ਡਲਾਂ ਲਈ, ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਚੋਣਵੀਂ ਸਚੀ
ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਵਾਿ ਸੁਿਾਰਾਂ ਨੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਜਵਸੇਸ ਸਰੋਤ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਯੋਜਜਤ ਕੁਿੱ ਲ

ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ।
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ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ

nrcs.usda.gov

ਕੀ CSP ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਬੰ ਡਲਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ
ਜਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ NRCS ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3
CSP ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ
ਸ ਾਿ: ਮੈਂ CSP ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਕ ੇਂ ਦੇ ਾਂ?
ਜ ਾਬ: ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ NRCS ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦਿੱ ਸੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ CSP ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਲਚਸਪੀ
ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪਰਬੰਿਨ ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਯੋਗਤਾ

CSP ਭੁਗਤਾਨ
ਸ ਾਿ: CSP ਰਾਹੀਂ ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜ ਾਬ: CSP ਰਾਹੀਂ ਜਤੰ ਨ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਿੱ ਲਬਿ ਹਨ।
1. ਸਾਿਾਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਦੋ ਘਟਕਾਂ ਤੇ
ਅਿਾਰਤ ਹਨ:

•

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋ ਆਂ ਦੇ
ਅਿਾਰ ਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਪਿੱ ਿਰ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

•

ਵਾਿ ਸੰ ਭਾਲ ਅਜਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨੰ ਲਾਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ।

2. ਉਨਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਸਰੋਤ

ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ USDA ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ
ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ
ਜਰਕਾਰਡ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ

ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸਾ।
ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸਾ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਅਜਭਆਸਾਂ ਜਾਂ

ਪਜਹਲਾਂ ਮੁਕੰ ਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ

ਅਕਤਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਦਾ

ਜ ਾਬ: ਹਾਂ। NRCS ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ
ਜਰਪੋਰਟ ਅੰ ਦਰਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (ਇੰ ਟਰਨਲ ਰੀਵੈਜਨਯ

ਸਰਜਵਸ) ਨੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਜਰਪੋ ਰਟ

ਜਰਪੋਰਟ 2009 ਤੋਂ 2017 ਜਵਿੱ ਚ ਘਾਹ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1. NRCS CPA-1200- ਸੰ ਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਰਜ਼ੀ

ਜ ਾਬ: ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ NRCS ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ?

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ FSA ਰਕਬਾ

ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ:

ਜ ਾਬ: NRCS ਜਪਛਲੇ ਜਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਜਪਤ ਅਤੇ

ਸ ਾਿ: ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ

ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਉਨਹ ਾਂ

NRCS ਨੰ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ

ਸ ਾਿ: CSP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਲਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਸੁਰਿੱਜਖਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਜਰਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰ

ਸ ਾਿ: ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 1

ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ

ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰੋ।

3. ਇਿੱ ਕ ਜਗਆਤ ਅਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਰਕਬੇ

ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜਖਆ, ਜਮਿੱ ਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤਾਂ

ਸਕੇ ਆਪਣੇ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਨ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭੁਗਤਾਨ।

ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ

2. ਸੰ ਚਾਲਨ ਜਵਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੜ

3. ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਲਮਆਂ ਿਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ

CSP ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪਜਹਲ (GCI)

ਜਰਕਾਰਡ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਾਲ ਫਸਲੀ ਚਿੱ ਕਰ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਮੌਜਦਾ ਸਰੋਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਫਸਲੀ ਚਿੱ ਕਰ ਨੰ ਸੁਿਾਰਨ, ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਚਰਾਉਣ

CSP ਘਾਹ ਾਿੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ( ਗਰਾਸਿੈਂ ਡ)
ਦੀ ਸੰ ਭਾਿ ਦੀ ਪ੍ਲਹਿ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ NRCS ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ਦੀ ਪਰਬੰਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ

ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਰਜੀਹਾਂ.ਨੰ ਜਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਹਿੱ ਲ ਕਰੇਗੀ।
NRCS ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਉਸੇ ਰੈਂਜਕੰ ਗ ਪਲ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਰ
ਸਮਾਨ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਿ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਾ ਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ ਤੇ
CSP ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ
1099 ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ
USDA ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਹੈ।

nrcs.usda.gov

