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ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ

USDA ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਫਾਰਮ

ਿਬੱ ਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਉਤਪਾਦਕ� ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵ� ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਕੋਣ ਯੋਗ ਹੈ?

2018 ਫਾਰਮ ਿਬੱ ਲ

ਿਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜ� ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਹਨ, ਯੋਗ ਹਨ।

ਸੰ ਖੇਪ

EQIP ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ�

ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਪ�ਤੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ

•
•
•
•

ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪ�ੋਤਸ਼ਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (EQIP) ਉਤਪਾਦਕ�

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਭ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ,
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ

ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਖੌਰ ਅਤੇ ਤਲਛਟ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ, ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ�

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•

ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ� ਅਤੇ ਿਜੰ ਸ� ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ�
ਜੰ ਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਕਸਾਨ*

ਿਵੱ ਚ ਨਵ� ਕੀ ਹੈ

ਲਾਭਕਾਰੀ ਲਾਗਤ-ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ

ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਜੈਿਵਕ ਉਤਪਾਦਕ� ਲਈ ਚਾਰ
ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਕੈਪ ਨੂੰ $140,000
ਤੱ ਕ ਵਧਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ
*ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਉਤਪਾਦਕ� (ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ,

ਤਰਜੀਹ ਸਰੋਤ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ

ਸੈਿਨਕ�) ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵ�

EQIP ਰਾਹ�, NRCS ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ� ਜ�

ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਸੇਵਾ

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ

ਿਜਸਤੁ
ੰ ੂਨਸ� farmers.gov/service- locator 'ਤੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

EQIP ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂਸਾਲ
ੰ ੂਨ ਭਰ ਸਵੀਕਾਰ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮ�-ਸੀਮਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਸੰਭਾਲ ਅਿਭਆਸ�ਲਾਗੂ
ੰ ੂਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਿਜ਼ਲ�ੇ, ਿਸੰ ਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜ�

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੋਗ।ੇ ਸੰਭਾਲ ਅਿਭਆਸ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ�

ਅਰਧ-ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ

ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ� ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ
ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਮੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭ

NRCS ਿਜਸਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮਦਦ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। NRCS ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦਕ, ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਕੇ ਅਿਜਹੇ ਹੱ ਲ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਿਵੱ ਖ

ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ

ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਤਸ਼ਾਹਨ
ਨਾਮ�ਕਣ ਿਵਕਲਪ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ,

ਪ�ਾਪਤ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ

ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀਦਰਜਾ
ੰ ੂਨ
ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਿਣਆ

WMEs ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੰ ਚਾਈ

ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਨਾਲ

ਨਿਹਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜ�

ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। NRCS ਕੰ ਮ

ਦੀ ਹਰੇਕ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿ

ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ

NRCS ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ, ਬਾਿੜਆਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਲਗਭਗ 200 ਿਵਲੱਖਣ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
NRCS ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ

ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਈ ਿਸੱ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nrcs.usda.gov/ farmbill ਜ�

farmers.gov ਤੇ ਜਾਓ।

farmers.gov/service-locator ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ
USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਲੱਭੋ।

USDA ਇੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਹੈ।
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ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ
nrcs.usda.gov

