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ਸੰਔ

ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ
ELAP-ਸੂਧਨ, ਭਧੂਭੱਔੀਆਂ ਅਤ ਪਾਯਭ-ਵਿੱਚ ਾਰੀਆ ਂਜਾ ਯਹੀਆ ਂਭੱਛੀਆ ਂਰਈ
ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਯਾਭ

ਔਤੀਫਾੜੀ ਸੁਧਾਯ ਐਓਟ 2018 (2018 ਪਾਯਭ ਵਫਰ) ਨੇ ਸਧੂਨ, ਭਧਭੂੱਔੀਆਂ ਅਤ ਪਾਯਭ-ਵਿੱਚ
ਾਰੀਆ ਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਭੱਛੀਆ ਂ ਰਈ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਯਾਭ (ELAP) ਰਈ ਓਭਵਡਟੀ ਓਰਵਡਟ
ਓਾਯਯਸਨ (CCC) ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨੰੂ ਅਵਧਓਾਯਤ ਓੀਤਾ ਹ। ELAP ਸਓੱਤਯ ਦੁਆਯਾ ਵਨਯਧਾਵਯਤ
ਓੀਤ ਅਨੁਸਾਯ, ਵਓਸ ਵਫਭਾਯੀ, ਫਯਪੀਰ ਤੁਪਾਨ ਅਤ ਜੰਕਰੀ ਅੱਕਾਂ ਸਭਤ ਓੁਝ ਰਤੀਓੂਰ ਭਸਭ ਦੀਆਂ
ਖਟਨਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀਆ ਂ ਸਵਥਤੀਆ ਂ ਦ ਓਾਯਨ ਹਏ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ ਸੂਧਨ, ਭਧੂਭੱਔੀਆ ਂ ਅਤ
ਪਾਯਭ-ਵਿੱਚ ਾਰੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਭੱਛੀਆ ਂਦ ਮਕ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓਯਦੀ ਹ।
ELAP ਸਹਾਇਤਾ 2014 ਦ ਪਾਯਭ ਵਫਰ ਦੁਆਯਾ ਅਵਧਓਾਯਤ ਹਯ ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਯਾਭਾਂ ਦੁਆਯਾ
ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਹਣ ਿਾਰ ਨੁਓਸਾਨਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਓ ਸੂਧਨ ਚਾਯਾ ਤਫਾਹੀ ਰਕਯਾਭ (LFP) ਅਤ ਸੂਧਨ ਭੁਆਿਜਾ
ਰਕਯਾਭ (LIP) ਦਆੁਯਾ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤ ਕਏ ਨੁਓਸਾਨ, ਰਈ ਰਦਾਨ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।

2018 ਪਾਯਭ ਵਫਰ ਨੇ ਸਾਰ 2019 ਰਕਯਾਭ ਸਾਰ ਤੋਂ ਰਬਾਿੀ ELAP ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਓੁਝ ਰਫੰਧਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਧ ਓੀਤੀ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਤਯਭੀਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:

• ELAP ਨੰੂ 2019 ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਰਕਯਾਭ ਸਾਰਾਂ ਰਈ ਸੰਮੁਓਤ ELAP ਅਤ LFP ਿੱਧ-

ਤੋਂ-ਿੱਧ ਰਤੀ ਵਿਅਓਤੀ ਅਤ ਓਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ;
• ਸਭਾਵਜਓ ਤਯ ਤ ਛੜ, ਸੀਵਭਤ ਸਯਤਾਂ, ਆਯੰਬਓ, ਜਾਂ ਅਨੁਬਿੀ ਵਓਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਓਾਂ ਰਈ

ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਰਾਕਤ ਦ 90 ਰਤੀਸਤ ਦਾ ਬੁਕਤਾਨ ਰਦਾਨ ਓਯਨਾ;
• ਸੂਆ ਂਦ ਵਟੱਓ ਫਔੁਾਯ ਦ ਇਰਾਜ ਰਈ ਸੂਧਨ ਇਓੱਤਯ ਓਯਨ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਰਾਕਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ

ਓਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ELAP ਹੁਣ ਸੂਆ ਂਦ ਵਟੱਓ ਫੁਔਾਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਯਨ ਰਈ ਸੂਧਨ ਨੰੂ ਇਓੱਤਯ
ਓਯਨ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਰਾਕਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਓਯਕਾ;

• ਉਹ ਵਫਭਾਯੀਆਂ ਜ ਿਓਟਯ ਦੁਆਯਾ ਰਸਾਵਯਤ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂ ਹਨ ਅਤ ਜ ਟੀਓਾਓਯਨ ਜਾਂ
ਸਿੀਓਾਯਮਕ ਰਫੰਧਨ ਅਵਬਆਸ ਦੁਆਯਾ ਵਨਮੰਤਵਯਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਦ ਓਾਯਨ ਸੂਆ ਂਦੀ
ਹਣ ਿਾਰੀ ਭਤ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਨੰੂ ਹੁਣ ਹਯ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤਾ ਜਾਿਕਾ। 2018 ਪਾਯਭ ਵਫਰ ਇਨਹ ਾਂ
ਵਫਭਾਯੀਆ ਂਨੰੂ LIP ਦ ਅਧੀਨ ਅਵਧਓਾਯਤ ਓਯਦਾ ਹ।

U.S. ਔਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਕ (USDA) ਦੀ ਫਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (FSA) ਿਰੋਂ ELAP ਦਾ ਰਫੰਧ
ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਮਕ ਓੀ ਹ?
ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ
ELAP ਸੂਆ ਂਦੀ ਪੀਡ ਅਤ ਚਯਾਉਣ ਦ ਨੁਓਸਾਨ, ਜ ਵਓ ਸੰਖ ਦੁਆਯਾ ਰਫੰਵਧਤ ਜਭੀਨਾਂ ਤ ਸਓ ਜਾਂ
ਜੰਕਰੀ ਅੱਕ ਓਾਯਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮਕ ਸਓ ਓਾਯਨ ਸਆੂ ਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਕਤ ਦ ਨਤੀਜ
ਿਜੋਂ ਹਏ ਨੁਓਸਾਨ; ਸੂਆ ਂਦ ਵਟੱਓ ਫੁਔਾਯ ਇਰਾਜ ਅਤ/ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰਈ ਸੂਆਂ ਨੰੂ ਇੱਓਤਯ ਓਯਨ,

ਭਧੂਭੱਔੀ ਦੀ ਪੀਡ, ਓਰਨੀ ਅਤ ਛੱਤ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਿਾਧੂ ਰਾਕਤ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਨੁਓਸਾਨ;

ਅਤ ਪਾਯਭ ਵਿੱਚ ਾਰੀ ਜਾ ਯਹੀ ਭੱਛੀ ਦੀ ਪੀਡ ਅਤ ਭਤ ਓਾਯਨ ਹਏ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਹ

ਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜਯੂਯਤਾਂ ਅਤ ਬੁਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਣਨਾਿਾਂ
ਇੱਓ ਔਾਸ ਵਓਸਭ ਦ ਸੂਧਨ, ਭਧੂਭੱਔੀ ਅਤ/ਜਾਂ ਪਾਯਭ-ਵਿੱਚ
ਾਰੀਆ ਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਭੱਛੀਆ ਂ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ ਮਕਤਾ ਦੀਆਂ
ਜਯੂਯਤਾਂ ਅਤ ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਕਣਨਾਿਾਂ ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਓਾਯੀ
ਰਈ, fsa.usda.gov/ELAP ਤ ELAP - ਪਾਯਭ-ਵਿੱਚ
ਾਰੀਆ ਂਜਾ ਯਹੀਆਂ ਭੱਛੀਆ,ਂ ELAP - ਭਧੂਭੱਔੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ
ELAP – ਸੂਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਥ ੱਤਯ ਦਔ।

ਸਭਾਵਜਓ ਤਯ ਤ ਿਾਂਝ, ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ ਿਾਰ , ਸੁਯੂਆਤੀ
ਅਤ ਫਜਯੁਕ ਵਓਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਓ
ਇੱਓ ਮਕ ਸੂਧਨ, ਭਧੂ ਭੱਔੀ ਜਾਂ ਪਾਯਭ ਵਿੱਚ ਭੱਛੀ ਾਰਣ
ਉਤਾਦਓ ਜ ਰਭਾਵਣਤ ਓਯਦਾ ਹ ਵਓ ਉਹ ਸਭਾਵਜਓ ਤਯ ਤ
ਛਵੜਆ,ਂ ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ ਿਾਰਾ, ਸੁਯੂਆਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਓ ਅਨੁਬਿੀ
ਵਓਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਓ ਹ, ELAP ਦ ਅਧੀਨ ਨੁਓਸਾਨ ਦ ਬੁਕਤਾਨ
ਦਯ ਦਾ 90 ਰਤੀਸਤ ਰਾਤ ਓਯਨਕ।

ਤੱਥ ੱਤਯ - ਅਰਰ 2021

http://fsa.usda.gov/ELAP
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ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾਿਾਂ

2018 ਪਾਯਭ ਵਫਰ ਨੇ ELAP ਨੰੂ ELAP ਅਤ LFP ਦ ਅਧੀਨ 125,000 ਦੀ ਬੁਕਤਾਨ
ਸੀਭਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਹ। ਇਸ ਰਈ, 2019 ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਰਕਯਾਭ ਸਾਰਾਂ
ਰਈ ਰਬਾਿੀ, ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ ELAP ਰਾਬਾਂ ਤ ਰਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। AGI ਦ ਓਝੁ ੱਧਯਾਂ
ਦ ਨਾਰ ਸਾਂਝ ਉੱਦਭ ਅਤ ਆਭ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਓ ਵਿਅਓਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ
ਇਓਾਈਆਂ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਭਾ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਤ ਸਭਾਮਵਜਤ ਓੁੱਰ ਆਭਦਨੀ
(AGI) ਸੀਭਾ ਰਾਕੂ ਹ। ਔਾਸ ਤਯ ਤ, AGI ਨਾਰ ਇੱਓ ਵਿਅਓਤੀ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ
(ਵਜਿੇਂ ਵਓ 7 CFR ਬਾਕ 1400 ਵਿੱਚ ਰਬਾਵਸਤ ਹ) ਜ $900,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਹ,
ELAP ਬੁਕਤਾਨ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦ ਮਕ ਨਹੀਂ ਹ।

ELAP ਤ ਵਸੱਧੀ ਿੰਡ ਦ ਰਫੰਧ ਿੀ ਰਾਕ ੂਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਵਸੱਧ ਅਖ਼ਵਤਆਯ ਹਠ, ਓਾਨੰੂਨੀ
ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਵਓਸ ਿੀ ਬੁਕਤਾਨ ਨੰੂ (ਬੁਕਤਾਨ ਦ ਹੱਦ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ) ਓਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ
ਉ-ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਦਰਚਸੀ ਯੱਔਣ ਿਾਰ ਵਿਅਓਤੀਆ ਂ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ
ਬੁਕਤਾਨ ਭੰਵਨਆ ਜਾਏਕਾ। ਿਾਧੂ ਜਾਣਨ ਰਈ, fsa.usda.gov/payment-

limitations ਤ ਬੁਕਤਾਨ ਮਕਤਾ ਅਤ ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾਿਾਂ ਤੱਥ ੱਤਯ ਨੰੂ ਦਔ।

ਇਹ ਵਓਿੇਂ ਓੰਭ ਓਯਦੀ ਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
ਉਤਾਦਓ ਸਥਾਨਓ FSA ਸਿਾ ਓੇਂਦਯਾਂ ਤ ELAP ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਤ ਓਯਨ ਰਈ
ਅਯਜੀ ਦ ਸਓਦ ਹਨ ELAP ਅਯਜੀ ਦਣ ਦੀ ਵਭਆਦ ਹਯਓ ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ ਦ 31

ਦਸੰਫਯ ਨੰੂ ਔਤਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।

ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਅਯਜੀ ਜਭਹਾਂ ਓਯਨ ਦ ਨਾਰ, ਉਤਾਦਓ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ
ਸਾਹਭਣਾ ਓਯਨਾ ਵਆ ਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਓ FSA ਸਿਾ ਓੇਂਦਯ ਨੰੂ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ
ਨੋਵਟਸ ਜਭਹਾਂ ਓਯਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ ਆਣ ਓਾਯਫਾਯ ਰਈ ਪਾਯਭ ਦ ਵਯਓਾਯਡ
ਫਣਾ ਓ ਯੱਔਦ ਹਨ।

ਹਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਾਯਣੀ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਦਾਇਯ ਓਯਨ ਅਤ ਨੁਓਸਾਨ ਦ ਬੁਕਤਾਨ
ਰਈ ਅਯਜੀ ਦਣ ਰਈ ਅੰਵਤਭ ਤਾਯੀਔਾਂ ਰਦਾਨ ਓਯਦੀ ਹ।

ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ
ਇਹ ਤੱਥ ੱਤਯ ਵਸਯਪ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦ ਉਦਸਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ ਾਫੰਦੀਆਂ ਰਾਕੂ ਹ
ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ। ELAP ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਈ fsa.usda.gov/ELAP ਤ
ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਓ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰਯਓ ਓਯ। ਆਣ ਸਥਾਨਓ FSA

ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ ਰਕਾਉਣ ਰਈ, farmers.gov ਤ ਜਾ।

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਵਤਮ

ਤਾਰੀਖ

ਭੁਗਤਾਨ ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਤਾਰੀਖ

ਰਕਯਾਭ ਸਾਰ 1

ਜਨਿਯੀ – 31

ਦਸਫੰਯ ਦ
ਵਿਚਓਾਯ

ਭਧੂਭੱਔੀ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ,

ਨੁਓਸਾਨ ਸੱਸ਼ਟ ਹਣ ਤੋਂ
15 ਵਦਨ ਫਾਅਦ।

ਸੂਧਨ ਅਤ ਔਤ ਵਿੱਚ
ਾਰੀਆ ਂਜਾ ਯਹੀਆ ਂਭੱਛੀਆਂ
ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ, ਨੁਓਸਾਨ
ਸੱਸ਼ਟ ਹਣ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਂ

ਫਾਅਦ।

ਉਸ ਰਕਯਾਭ ਸਾਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਨੁਓਸਾਨ ਹਇਆ ਸੀ,

30 ਜਨਿਯੀ

USDA ਇੱਓ ਫਯਾਫਯ ਅਿਸਯ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਿਾਰਾ, ਯੁਜਕਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਓਯਜਾ ਰਦਾਤਾ ਹ।

http://fsa.usda.gov/ELAP

