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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਲਿਆਂ ਦਾ 'ਹਾਂ' ਲ ਿੱ ਚ 
ਜ ਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਲਿਰ CSP ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਜ ਸੰਚਾਿਨ 

ਿਈ ਚੰਗਾ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਜਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਂਜਲੈਂਡ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਚਰਾਗਾਹ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 

ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ(ਲੀ) ਵਾਲਾ(ਲੀ) ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਕਰਾਏ ਤੇ 

ਲੈਂਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਜਿਤ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ। 

 ਮੈਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 

ਕਰ ਜਰਹਾ(ਰਹੀ) ਹਾਂ। 

 ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ 
ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ। 

 ਮੇਰਾ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਨਯੰਤਰਣ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ 

ਹੈ। 

 ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਗਿੱਲੀ 
ਜਮੀਨ (ਵੈਟਲੈਂਡ) ਸੰਭਾਲ ਜਨਰਿਾਰਨ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਛੋ) 

 ਮੇਰੇ ਕੋਲ IRS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸਮਾਜਜਕ 

ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। 

 ਮੇਰੀ ਸਮਾਯੋਜਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨ $900,000 

ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹ ੈ(ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। 

 ਜਕਸੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਮਰੇੇ 
ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ 
ਅਜਿਕਾਰ ਹ।ੈ 

CSP ਕੀ ਹੈ? 
ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CSP) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ 

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਪਿੱਿਰ ਤਿੱਕ 

ਲੈ ਜਾਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜਵਿੱਤੀ ਮਦਦ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨ ੰ  
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਿ  ਸੰਭਾਲ 

ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾ ਕ ੇਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 

ਪਿੱਿਰ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਿੱਿਰ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਣ 

ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਨ। CSP ਉਨਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਲ 

ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਨ। 

 
ਇਸਦੇ ਕੀ ਿਾਭ ਹਨ? 
CSP ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱਚ ਫਸਲ 

ਉਤਪਾਦਨ ਜਵਿੱਚ ਵਾਿਾ, ਇਨਪੁਿੱਟ ਜਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਨਵਾਸ ਜਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਜਤਅੰਤਤਾਵਾਂ ਪਰਤੀ ਵਿੀ 
ਹੋਈ ਲਚਕਤਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। CSP ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 

ਪਰਬੰਿਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, CSP ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

• ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਬਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਤੈਅ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈ

• ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ 
ਦੇ ਅਿਾਰ ਨ ੰ  ਸਿੁਾਰੇਗੀ 

• ਜਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਰੋ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੁਤਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ (ਨੋ-

ਜਟਲ) ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਜਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਨਵਾਸ ਨ ੰ  ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਸਿੁਾਰਨ ਲਈ ਪਜਹਲਾਂ 
ਹੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ CSP 

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਜਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭਣ ਜਵਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਕੰਜ਼ਰ ੇਸ਼ਨ ਸਟੀ ਰਡਲਸ਼ਪ੍) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
(Conservation Stewardship Program) 
ਕੀ CSP ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ? 

 

 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਿ ਸੇ ਾ 
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CSP ਲਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
CSP ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਅਜਭਆਸਾਂ, ਵਾਿਾ ਅਤੇ ਬੰਡਲਾਂ 
ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਕੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਣ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨ ੰ  ਜਬਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ  ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ (ਕਵਰ) ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ 

ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਘਣਤਾ ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹੁ-

ਪਰਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ 

ਡ ੰਘੀ ਜੜਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ CSP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਸਥਾਨਕ NRCS ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ-
ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ CSP 

ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਸੰਭਾਲ 

ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। 
 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਜਭਆਸਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਜਵਿੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ CSP 

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਜਭਆਸਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਮੌਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 

ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? 

CSP ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿੇ ਦੇ ਇਿੱਕ 

ਸਮ ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

CSP ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਕੰਨੇ ਲਚਰ 
ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਜਹਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਮਆਦ 

ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ (CSP ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਇਿੱਕ 

ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 
ਜਮਆਦ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। 

 
CSP ਯੋਗਤਾ 
ਜਮੀਨ ਯੋਗਤਾ 
ਸ ਾਿ: ਲਕਹੜੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ CSP ਿਈ ਯੋਗ ਹਨ? 

ਜ ਾਬ: ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਗੈਰ-ਉਦਯੋਜਗਕ 

ਜਨਿੱਜੀ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਫਾਰਮਸਟੇਡ, ਸੰਬੰਿਤ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਜਬਨੈਕਾਰ 

ਦੇ ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸੇ 

ਅਿੀਨ ਹਨ, ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਕਬੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। CSP ਤੁਹਾਡੇ ਪ ਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨ ੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਜਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਜਕ ਜਸਰਫ ਇਿੱਕ ਜਵਸੇਸ ਖੇਤਰ 

ਜਾਂ ਪਿੱਟੀ ਨ ੰ । CSP ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ USDA 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਗਿੱਲੀ ਜਮੀਨ 

(ਵੈਟਲੈਂਡ) ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

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

ਜ ਾਬ: ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਜਵਿੱਖ ਜਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਾਫ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦੋਂ 
ਤਿੱਕ CSP ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਜਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੰੁਦਾ 
ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੰੁਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ 

ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਯੋਗ 

ਜਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਜਗਿੱਲੀ ਜਮੀਨ (ਵੈਟਲੈਂਡ) ਸੰਭਾਲ 

ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। NRCS ਦੇ ਸੰਪ ਰਨ 

ਉਜਚਤ ਜਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹਣ ਨਾਲ 

USDA ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ 
ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਸ ਾਿ: CSP ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹ?ੈ 

ਜ ਾਬ: ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਵਅਕਤੀ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ 

ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇ

ਕੋਲ IRS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸਮਾਜਜਕ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ 

ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ CSP ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ ਰੇ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਨਯੰਤਰਣ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਜਬਨੈਕਾਰ ਦੀ $900,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ ਸਮਾਯੋਜਜਤ ਕੀਤੀ 
ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਯੋਜਜਤ ਕੁਿੱਲ 

ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ। 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਿਡ ਯਗੋਤਾ (Stewardship 

Threshold Eligibility) 

ਸ ਾਿ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਿਡ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਜ ਾਬ: ਪਰਬੰਿਨ (ਸਟੀਵਰਡਜਸਪ) ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਇਿੱਕ ਅਜਜਹਾ ਸਬਦ 

ਹੈ ਜੋ NRCS ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਕੀ ਕੋਈ CSP ਜਬਨੈਕਾਰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਖਾਸ 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਚੰਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲ 

ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
CSP ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਰ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਬੰਿਨ ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵਾਿ  
ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਚੰਤਾ ਲਈ ਪਰਬੰਿਨ ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਿੱਕ NRCS ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 
 
 ਾਧਾ ਅਲਭਆਸ ਅਤੇ ਬੰਡਿ 

ਸ ਾਿ: ਸੰਭਾਿ ਅਲਭਆਸ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਜ ਾਬ: ਸੰਭਾਲ ਅਜਭਆਸ ਜਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਪੌਜਦਆਂ, ਹਵਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ 
ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਭਾਲ ਅਜਭਆਸ ਹਰੇਕ ਰਾਜ 

ਦੁਆਰਾ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ NRCS ਅਜਭਆਸ ਜਮਆਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਸ ਾਿ:  ਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਜ ਾਬ: ਵਾਿਾ  ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਿੀ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਸ ਾਿ: ਬੰਡਿ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਜ ਾਬ: ਬੰਡਲ ਜਮੀਨ-ਦੀ-ਵਰਤੋਂ ਜਵਸੇਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਿੱਚ  

ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜਤੰਨ ਵਾਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜਜਸਦੇ ਲਈ ਸਮ ਹ 

ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਲਾਗ ਕਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਵਿੱਚ 

ਸੁਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰੋਤ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਹਰੇਕ ਬੰਡਲ ਜਵਿੱਚ ਜਤੰਨ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਿੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਡਲਾਂ ਲਈ, ਜਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਸ ਚੀ 
ਜਵਿੱਚੋਂ ਵਾਿ  ਸੁਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਜਵਸੇਸ ਸਰੋਤ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 



ਕੀ CSP ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ? 3 

USDA ਇਿੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਹੈ। nrcs.usda.gov 

 

 

 
ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਬੰਡਲਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ 

ਜਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ NRCS ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

 
CSP ਭੁਗਤਾਨ 

ਸ ਾਿ: CSP ਰਾਹੀਂ ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਜ ਾਬ: CSP ਰਾਹੀਂ ਜਤੰਨ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਿੱਲਬਿ ਹਨ। 

1. ਸਾਿਾਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਦੋ ਘਟਕਾਂ ਤੇ 
ਅਿਾਰਤ ਹਨ: 

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਜਮੀਨ  ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਆਂ ਦੇ 
ਅਿਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱਿਰ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ 

ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 

• ਵਾਿ  ਸੰਭਾਲ ਅਜਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ। 

2. ਉਨਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਸਰੋਤ 

ਸੰਭਾਲ ਫਸਲੀ ਚਿੱਕਰ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਮੌਜ ਦਾ ਸਰੋਤ 

ਸੰਭਾਲ ਫਸਲੀ ਚਿੱਕਰ ਨ ੰ  ਸੁਿਾਰਨ, ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਚਰਾਉਣ 

ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਨ  

3. ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਲਮਆਂ ਿਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭੁਗਤਾਨ। 
 

ਸ ਾਿ: ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਜ ਾਬ: NRCS ਜਪਛਲੇ ਜਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਵਿੱਚ ਸਥਾਜਪਤ ਅਤੇ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 1 

ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਸ ਾਿ: ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰ ੇਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ? 

ਜ ਾਬ: ਹਾਂ। NRCS ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ 
ਜਰਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (ਇੰਟਰਨਲ ਰੀਵੈਜਨਯ  
ਸਰਜਵਸ) ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ ਜਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਜਰਪੋਰਟ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ ਤੇ 
CSP ਭਗੁਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ 

1099 ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 

CSP ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ 

ਸ ਾਿ: ਮੈਂ CSP ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਕ ੇਂ ਦੇ ਾਂ? 

ਜ ਾਬ: ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ NRCS ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ CSP ਜਵਿੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ 
ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਰਬੰਿਨ ਥਰੈਸਹੋਲਡ ਯੋਗਤਾ 
ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ USDA ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ (FSA) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ 

ਜਰਕਾਰਡ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ 

ਜਰਕਾਰਡ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਆਪਣੇ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰੋ। 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਜਰਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨ ੰ  
NRCS ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ: 

1. NRCS CPA-1200- ਸੰਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਰਜ਼ੀ 

2. ਸੰਚਾਲਨ ਜਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੜ 

ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਇਿੱਕ ਨਕਸਾ। 

3. ਇਿੱਕ ਜਗਆਤ ਅਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਤ ਰਕਬੇ 
ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਨਕਸਾ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 

 
ਸ ਾਿ: CSP ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਲਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਜ ਾਬ: ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ NRCS ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ ਰਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਅਜਭਆਸਾਂ ਜਾਂ 
ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ  
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ NRCS ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦਾ 
ਅਤੇ ਭਜਵਿੱਖ ਦੀ ਪਰਬੰਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਰਜੀਹਾਂ.ਨ ੰ  ਜਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹਿੱਲ ਕਰੇਗੀ। 

 
NRCS ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਰੈਂਜਕੰਗ ਪ ਲ ਜਵਿੱਚ ਹੋਰ 

ਸਮਾਨ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱਿ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

CSP ਘਾਹ  ਾਿੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ( ਗਰਾਸਿੈਂਡ) 
ਦੀ ਸੰਭਾਿ ਦੀ ਪ੍ਲਹਿ 

CSP ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਜਹਲ (GCI) 

ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨ ੰ  ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ, ਜਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ 

ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਿਤ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ 

ਮੁਿੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ FSA ਰਕਬਾ 
ਜਰਪੋਰਟ 2009 ਤੋਂ 2017 ਜਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 
 
 

 
 
 

ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ 


