ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ
ਪ�ੋਗਰਾਮ (EQIP)
ਕੀ EQIP ਮੇਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੈ?
EQIP ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ 'ਹ�' ਿਵੱ ਚ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰ੍ੋਤਸਾਹਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (EQIP) ਖੇਤ� ਦੀਆਂ

ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਫਸਲ�, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ�, ਜੈਿਵਕ, ਸੀਮਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ

ਤ� EQIP ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ
ਢੁਕਵ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਉਨਹ੍� ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਨੱਜੀ ਜੰ ਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ� ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ

ਮ� ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ� ਜੰ ਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਿਜਵ� ਕੀ ਫਸਲ�

ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰ�ਜਲ� ਡ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜ� ਚਰਾਗਾਹ

ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ(ਲੀ) ਹ� ਜ� ਇਸ ਨੂੰ
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲ� ਦਾ(ਦੀ) ਹ� ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹ�।





ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਤਹ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ, ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਦੇ ਸੁਧਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤ�

ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਖੋਰ ਅਤੇ ਗਾਦ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ� ਦੇ

ਮ� ਿਸੰ ਚਾਈ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ

ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ� ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ

ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ�।

ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਿਤਅੰ ਤਤਾਵ� ਨੂੰ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ

ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ
ਪੁੱਛੋ)।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, EQIP ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਮੇਰੇ ਕੋਲ IRS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਮਾਿਜਕ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ $900,000 ਤ� ਘੱਟ ਹੈ

(ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ)।

ਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱਚ।
ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ� ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨ, ਿਨਵੇਸ਼

•

ਨੂੰ ਘਟਾਓਣ ਿਵੱਚ।
ਮੌਸਮ ਦੀ

ਵਧਦੀ

ਅਸਿਥਰਤਾ

ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਪਰ੍ਤੀ

ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓਣ ਿਵੱਚ।

EQIP ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

EQIP ਉਹਨ� ਉਤਪਾਦਕ� ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢ�ਚਾਗਤ,
ਬਨਸਪਿਤਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਅਿਭਆਸ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ

ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਇਕਾਈ ਜ� ਸ�ਝੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ(ਦੀ) ਮ�ਬਰ
ਹ�, ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਗੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓਣ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ�

ਲਾਗਤ� ਨੂੰ ਘਟਾਓਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੁਆਇੰ ਟ ਸਰੋਤ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ

ਮ� ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਜ� ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।



ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•

ਕਾਰਜ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਥਾਿਪਤ



ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜ� ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਿਸੰ ਚਾਈ ਪਰ੍ਣਾਲੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ



ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲ� ਡਸਕੇਪ� 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ

EQIP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਿਗੱਲੀ ਜਮੀਨ (ਵੈਟਲ� ਡ) ਸੰ ਭਾਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਪਰ੍ਬੰਧ� ਦੀ



ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, EQIP ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ

ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ
ਮਲਕੀਅਤ ਜ� ਲੀਜ਼ ਰਾਹ�।



ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਸੰ ਚਾਈ

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਚਰਾਗਾਹ� ਜ� ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ�

ਅਤੇ ਕੀਿੜਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਲਈ EQIP ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ

ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� NRCS ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ

nrcs.usda.gov
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ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ EQIP ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� NRCS ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ

ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਦਾ

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ NRCS ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤ� ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਨ� ਦੀ
ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਮੁਫਤ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਿਸਤ

ਕਰਨ ਲਈ NRCS ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰੋਤ� ਤੇ

ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍� ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ� ਜ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈ ਣ
ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਤ

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� EQIP ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ
ਇਹਨ� ਅਿਭਆਸ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�

ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਅਿਭਆਸ� ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰ ਮ ਕਰੋਗੇ।

EQIP ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਕੰ ਨ� ਿਚਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
EQIP ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਮ�-ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ� ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EQIP ਸਭ ਤ� ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨ� ਅਤੇ �ਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ� 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ

EQIP ਯੋਗਤਾ

ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ:

ਜਮੀਨ ਯੋਗਤਾ

•

ਹਾਈ ਟਨਲ ਪਿਹਲਕਦਮੀ

•

ਆਰਗੈਿਨਕ ਪਿਹਲਕਦਮੀ

•

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀ

•

ਫਾਰਮ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹ�

ਸਵਾਲ: ਿਕਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� EQIP ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਫਾਰਮ ਿਬੱਲ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, NRCS ਉਸ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ

ਿਜੰ ਸ�, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਜ� ਜੰ ਗਲਾਤ ਸਬੰ ਧਤ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

EQIP ਭੁਗਤਾਨ

ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰ�ਜ ਲ� ਡ, ਚਾਰਾਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ,

ਸਵਾਲ: EQIP ਰਾਹ� ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਮੀਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਵਾਬ: EQIP ਉਨਹ੍� ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਗੈਰ-ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਨੱਜੀ ਜੰ ਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤ ਜ� ਖੇਤ� ਦੀਆਂ

EQIP ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ; ਹਾਲ�ਿਕ, EQIP
ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਯੋਗੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਿਚੰ ਤਾਵ�

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰ ਕ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਰਾਹੀ ਸੰ ਭਾਲ ਗਤੀਿਵਧੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਵੀ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ (HU) ਭਾਗੀਦਾਰ:

ਸਵਾਲ: EQIP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌ ਣ ਹੈ?

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮਾਲ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ

ਜਵਾਬ: ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਸੰ ਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸੰ ਚਾਲਨ ਜ�
ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍� ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰ ਗਲਾਤ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੁਗਤਾਨ

ਦਰ� ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ� ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। HU ਭਾਗੀਦਾਰ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ

'ਤੇ ਵ�ਝੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਸਮਰਿਪਤ ਫੰ ਡ – EQIP ਫੰ ਡ� ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ EQIP ਪਿਹਲਕਦਮ

ਵ�ਝੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ� ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

EQIP ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸੰ ਭਾਲ

ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਸਸਟਮ (ਿਵਤਰਣ ਪਰ੍ਣਾਲੀ) ਹੈ।

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍� ਨੂੰ ਬਨਸਪਿਤਕ, ਢ�ਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਅਿਭਆਸ� ਵਜ�

• �ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ� – ਿਮਆਰੀ ਅਿਭਆਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ� ਨਾਲ� 25 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ
ਵੱਧ।

• ਵੈਟਰਨ ਪ�ੈਫਰ�ਸ – ਯੋਗ ਅਨੁਭਵੀ (ਵੈਟਰਨ) ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ� ਦੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅੰ ਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
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ਸਵਾਲ: ਭੁਗਤਾਨ ਕਦ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ?

ਸਵਾਲ: EQIP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਆਮ EQIP ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੇਠ, ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ

ਜਵਾਬ:

NRCS ਮਾਪਦੰ ਡ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਨਹ੍� ਸੰ ਭਾਲ ਅਿਭਆਸ� ਜ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ

ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਿਜਨਹ੍� ਨੂੰ ਤੁਸ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� NRCS ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਦ� ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੂੰ

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਫੰ ਡ ਨਾਲ ਅਗਾ� ਲਾਗਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ , ਜਦ� ਤੱਕ

ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ੍ੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ

ਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦਾ।

ਤਰਜੀਹ� ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹ੍� ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ:

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� NRCS ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ� ਦੀ ਹੈ

NRCS ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰ�ਿਕੰ ਗ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਯੋਗ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿਹਲ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹ�। NRCS ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (ਇੰ ਟਰਨਲ ਰੈਵੈਿਨਯੂ ਸਰਿਵਸ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਜ�

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਤੇ EQIP

ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 1099 ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

EQIP ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ
ਸਵਾਲ: ਮ� EQIP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਵ�?
ਜਵਾਬ:

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ�

ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� EQIP ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ।
NRCS ਸਾਲ ਭਰ EQIP ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਰ੍ਵਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਰਾਹ� ਰਕਮ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਵੱਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ� ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ�
nrcs.usda.gov/statecutoffdates 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍� ਕਰਨ ਦੀ ਅੰ ਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍�
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਚੱਕਰ ਲਈ
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸ� USDA ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ
ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮ�
ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

ਆਪਣੇ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ

nrcs.usda.gov

