ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ERP)
ਵਪਾਰਕ-ਵਸਤ� ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ
ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ
ਿਪਛੋਕੜ

ਯੋਗਤਾ – ਪੜਾਅ 1

ਪਰ੍ੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਬਾਈਡਨ ਨ� 30 ਿਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ

ਢੁਕਵੀਆਂ ਫਸਲ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ�

ਰਕਮ� ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (P.L.

ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜ� NAP ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ

117-43) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱਗ, ਔੜ,

ਚਰਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲ� ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ�

ਤੂਫ਼ਾਨ�, ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੂਫ਼ਾਨ� ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020

NAP ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਢੁਕਵ� ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ

ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� 'ਤੇ ਪਏ
ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $10 ਅਰਬ ਦੀ ਰਕਮ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਨ� ਵੀ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ELRP) ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ
ਰਾਹ� ਔੜ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਰ�ਚਰ� ਨੂੰ ਵੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ERP, ਕਾਨੂੰਨੀਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

ਸਾਰ
ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ERP ਨ� ਫਸਲ�, ਦਰਖ਼ਤ�, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗੂਰ ਦੀ ਫਸਲ
ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ, FSA ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਅਮਲ
ਰਾਹ� ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ ਦੇ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ:

• ਪੜਾਅ 1 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਾਰ
ਵਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜ� ਿਬਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲ਼ੀ ਫਸਲ
ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (NAP) ਦੇ
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ।

• ਪੜਾਅ 2 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਖੱਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਿਜਹਨ� ਨ�
ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ�
ਿਲਆ।
ਇਹ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, USDA ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕਰਨ, ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ�ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਪਛਲੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਤ� ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਅਿਤ

ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਈ 2022

ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਜੰ ਗਲ� ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅੱਗ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜਹ੍,
ਡੇਰੈਚੋ (ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੂਫ਼ਾਨ),
ਅਿਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਬਰਫ਼ ਜੰ ਮਣੀ
(ਧਰੁਵੀ ਵਾਵਰੋਿਲਆਂ ਸਮੇਤ), ਧੂਏ ਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ, ਅਿਤ ਦੀ
ਨਮੀ, ਢੁਕਵ� ਔੜ ਅਤੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ERP ਯੋਗਤਾ ਲਈ “ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਿਥਤੀਆਂ” ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ
ਵਾਲ਼ਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵ�, ਜੋ ਨਾਲ� ਨਾਲ
ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਢੁਕਵ� ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:

• ਡੈਰੇਚੋ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ;
• ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;

• ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਲਿਹਰ�,

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
farmers.gov 'ਤੇ USDA ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਡਸਕਵਰੀ ਟੂਲ, ਤਬਾਹੀ
'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਤੱ ਥ-ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਖੇਤ,
ਕਰਜ਼ਾ ਿਡਸਕਵਰੀ ਟੂਲ ਬਾਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

FSA ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰ੍ੋਤ� ਦੀ ਸ�ਭਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA
ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮਦਦ
ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਮਾਲਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰ ਟ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

�ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਝੱਖੜ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਵਰੋਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ

• ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ�ਦੇ
ਹਨ।
ਔੜ ਲਈ ERP ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਇਸ
ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔੜ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ (U.S. Drought
Monitor) ਵਲ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔੜ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

• ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ D2 (ਗੰ ਭੀਰ ਔੜ); ਜ�
• D3 (ਅਿਤ ਦੀ ਔੜ) ਜ� ਔੜ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ �ਚਾ ਪੱਧਰ।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ 2020 ਅਤੇ 2021 ਿਵੱਚ ਔੜ
ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਰਾਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ERP ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
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ਅਪਲਾਈ ਿਕਵ� ਕਰੋ – ਪੜਾਅ 1
ERP ਪੜਾਅ 1 ਲਾਭ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; FSA, ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲ਼ੇ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਤ� ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਹੀ NAP ਡਾਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ� NAP ਭੁਗਤਾਨ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਾਕਾ ਅਤੇ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ
ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ERP ਪੜਾਅ 1 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਦਾ

ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ERP ਪੜਾਅ 1
ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਖੇਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਉਪ-ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕ ਵਲ� ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰ ਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅੰ ਦਰ FSA
ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਫ਼ਾਰਮ AD-2047, ਗਾਹਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ
• ਫ਼ਾਰਮ CCC-902, ਿਨਜੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਿਨਟ ਲਈ ਖੇਤ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ
• ਫ਼ਾਰਮ CCC-901, ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਿਨਟ� ਲਈ ਮ�ਬਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)
• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ (ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ HELC ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ERP ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਲਈ (ਫ਼ਾਰਮ AD-1026 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ (HELC) ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ (WC) ਬਾਰੇ
ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ)।
ਬਹੁਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਤ�, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਹਨ� ਨ� ਪਿਹਲ� FSA ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਸੀ,

ਫਸਲ ਅਤੇ ਯੂਿਨਟ ਲਈ ERP ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਹਸਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਲ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। RMA ਅਤੇ FSA ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ
ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਮਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਵਰੇਜ
ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਥ� ERP ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਲਾਏਗਾ। ਿਫਰ ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ
ਬੀਮਾ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜ� NAP ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਿਕ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜ� ਸਰਿਵਸ ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਘਟਾਕੇ ਹੋਏ
ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ NAP ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ERP ਕਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰਟ
ERP ਕਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰਟ ਹੇਠ� ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ
ਪੱਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾ�ਟੀ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

�ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮ� ਤ� ਅਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜ�

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

• ਫ਼ਾਰਮ FSA-510, ਕੁਝ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ $125,000 ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤ� ਛੋਟ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

• ਫ਼ਾਰਮ CCC-860, ਢੁਕਵ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ, ਸੀਮਤ

ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

ERP ਕਾਰਕ (ਫ਼ੀਸਦ)

ਉਥਲ-ਪੁਥਲਕਾਰੀ ਕਵਰੇਜ

75

ਉਥਲ-ਪੁਥਲਕਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ� ਵੱਧ, ਪਰ 55

80

ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ

82.5

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ

85

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ

87.5

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ

90

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ

92.5

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦ

95

ਸਰ੍ੋਤ, ਮੂਲ ਜ� ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ ਦੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ।

ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਵ� ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ – ਪੜਾਅ 1
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ERP ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਰਾਹ� ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫਸਲ�
ਲਈ ERP ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ERP
ਪੜਾਅ 2 ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ� ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ
NAP ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਕਰਕੇ NAP ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ERP ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਸਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ
ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹ� ਆ�ਦੀਆਂ।

RMA ਅਤੇ FSA ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮ� 'ਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ERP ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਏਗੀ।
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ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
NAP ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

ERP ਕਾਰਕ (ਫ਼ੀਸਦ)

ਉਥਲ-ਪੁਥਲਕਾਰੀ ਕਵਰੇਜ

75

50 ਫ਼ੀਸਦ

80

55 ਫ਼ੀਸਦ

85

60 ਫ਼ੀਸਦ

90

65 ਫ਼ੀਸਦ

95

ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਔਸਤ AGI ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਆਮਦਨ ਰ�ਿਚੰ ਗ
ਜ� ਜੰ ਗਲਾਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤ� ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸ�ਝੇ ਉਦਮ ਜ�
ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤ� ਛੁੱਟ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਿਨਟ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਰਕਮ
ਤੱਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ:

• ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ� ਲਈ ਹਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ $900,000; ਅਤੇ
• ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ਹਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ $250,000
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ AGI ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਿਧਤ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰ�ਿਚੰ ਗ ਜ�
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜੰ ਗਲਾਤ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ:

• 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2020;
• 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2021; ਅਤੇ

ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਜ� NAP ਪਾੱਿਲਸੀ ਰਾਹ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਖ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਿਕ�ਿਕ ERP ਪੜਾਅ 1 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮ�ਬਰ (ਮੂਲ
ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ)
ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰ ਡੀਅਨ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮ�ਬਰ (ਮੂਲ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ) ਲਈ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ
ਫ਼ੀਸਦ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਿਕਸਾਨ, ਸੀਮਤ ਸਰ੍ੋਤ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ
ਰ�ਚਰ� ਨੂੰ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਿਹਸਾਬ ਲਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਜਾਏਗੀ।
ਢੁਕਵ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ FSA ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚਲੇ CCC-860 ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੀ ਵੱ ਧ ਫ਼ੀਸਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਵਲ� ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱ ਛੜੇ,

• 2018, 2019 ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2022
ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਈ
ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤ� ਹੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਆਮਦਨ ਲਈ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟ�ਟ (CPA) ਜ� ਅਟਾੱਰਨੀ ਤ� ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਕ ਿਹੱਸਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ FSA-510 ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਸਬੰ ਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�
ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵਲ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਜੋ ERP ਪੜਾਅ 1 ਭੁਗਤਾਨ
ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਖ਼ਤ, ਝਾੜੀ ਜ� ਅੰ ਗੂਰ ਦੀ ਫਸਲ
ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ� NAP ਕਵਰੇਜ, ਿਜੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲ ਸਾਲ� ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ

ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜ� NAP

ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਸੀਮਤ ਸ�ੋਤ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਬੀਮੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ� 60% ਤ� ਵੱਧ; ਜ�

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱ ਦ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਈ ਗਈ ਕੁੱ ਲ
ਆਮਦਨ

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ

ERP ਪੜਾਅ 1 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ
ਿਬਠਾਈ ਗਈ ਖੇਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰ�ਿਚੰ ਗ ਜ� ਜੰ ਗਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ ਸ�ਝੇ
ਉਦਮ ਜ� ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤ� ਛੁੱਟ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਿਨਟ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਥੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ERP
(ਸੰ ਯੁਕਤ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ 2 ਲਈ) ਹੇਠ ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱਚ $125,000 ਤ�
ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱਚ $125,000 ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ
ਉਹਨ� ਦੀ ਖੇਤ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਔਸਤ (AGI) ਆਮਦਨ, ਿਪਛਲੇ ਸਭ ਤ�

ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤ� ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ ਟੈਕਸ ਸਾਲ� ਦੀ ਔਸਤ AGI ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ।

• NAP ਫਸਲ� ਲਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਜ� ਵੱਧ 'ਤੇ
ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ� ਲਈ
NAP ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰ ਤਮ ਫਸਲ ਸਾਲ ਜ�
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NAP ਕਵਰੇਜ 2026
ਫਸਲ ਸਾਲ ਹੈ।

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ – ਪੜਾਅ 2 (ਫਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ)
ਫਸਲ (ERP) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ (ELRP) ਸਬੰ ਧੀ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੋਹ� ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਖੱਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲ� ਦੇ ਜ� ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ�
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਿਮਲਦੇ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਪੜਾਅ 1 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ERP ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ੋਤ� ਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,
ਿਕ�ਿਕ ਪੜਾਅ 2 ਦੀਆਂ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ।
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