
 

 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 
ਗਤੀਵਿਧੀ 

 

ਆਵਿਰਤੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਘਾਟ 

ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ 

ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਐਭਯਜੈਂਸੀ 
ਘਾਹ ਕ ਾਈ 

ਉਤਾਦਕਾਂ ਕਰ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ 

ਕ ਾਈ ਨ ਿੰ   ਯਾ ਕਯਨ ਰਈ 60 

ਟਦਨ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ 

 
 

 

ਕਈ ਨਹੀਂ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ 

ਭਸਭ ਦਯਾਨ 

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ  
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ 

ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਐਭਯਜੈਂਸੀ 
ਚਯਾਉਣਾ  

90 ਟਦਨਾਂ ਤੱਕ ਚਯਾਉਣ ਦੀ 
ਆਟਗਆ ਹੈ 

 

 

 

 

ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ 

ਭਸਭ ਦਯਾਨ 

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਚਯਾਉਣਾ 

ਆਭ ਸਟਹਣ ਕਯਨ ਦੀ ਸਭਯੱਥਾ 
ਟ ੱਚ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾ , 

ਟਸਯਪ ਜੇ ਕਾਉਂ ੀ LFP ਬ ਗਤਾਨਾਂ 
ਰਈ ਮਗ ਹ ੈ
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ਪਾਯਭ ਸਯਟ ਸ ਏਜਿੰਸੀ 
 

 
 

CRP ਘਾਹ ਕ ਣਾ ਅਤੇ ਚਯਾਉਣਾ 
ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ  ਯਤੋਂ 
ਸਿੰ ਖੇ 

U.S. ਖਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (USDA) ਪਾਯਭ ਸੇ ਾ ਏਜਿੰਸੀ (FSA) ਕੰਜ਼ਰਿਸ਼ਨ 

ਵਰਜ਼ਰਿ ਰਗਰਾਮ (CRP), ਸਿੰਘੀ ਦ ਆਯਾ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਸ ੈਇੱਛਤ ਰਗਯਾਭ ਜ 
ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨਾਰ ਇਕਯਾਯਨਾਭਾ ਕਯਦੀ ਹ ੈ ਤਾਂ ਟਕ  ਾਤਾ ਯਣ ੱਖੋਂ 
ਸਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਰ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼  ਾਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ,ੇ ਸਗੋਂ 
ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਏ ਇਸ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਸਿੰਬਾਰ (ਕਿੰਜ਼ਯ ੇਸ਼ਨ) ਰਾਬਾਂ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ ਟਭੱ ੀ 
ਦੀ ਕ ਾਈ ਨ ਿੰ  ਟਨਮਿੰ ਤਟਯਤ ਕਯਨ, ਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣ ੱਤਾ ਟ ੱਚ ਸ ਧਾਯ ਕਯਨ ਅਤ ੇ

ਜਿੰਗਰੀ ਜੀ ਨ ਦੇ ਆਸਯੇ ਟ ਕਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਬਾਗੀਦਾਯ ਰਿੰ ਫੀ ਟਭਆਦ ਦੇ, ਸਯਤ-

ਸਿੰਬਾਰ ਟਦਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਟਕਸਭਾਂ ਰਗਾਉਣ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਰ ਾਟਨਤ ਘਾਹ ਜਾਂ ਦਯਖ਼ਤ 

("ਕ ਯ"  ਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਫਦਰੇ ਟ ੱਚ, FSA ਬਾਗੀਦਾਯਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਕਯਾਏ ਦਾ 
ਬ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਗਤ-ਸਾਂਝ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ।ੈ ਇਕਯਾਯਨਾਭੇ ਦੀ ਟਭਆਦ 10 

ਅਤੇ 15 ਸਾਰ ਦੇ ਟ ਚਕਾਯ ਹੈ। 1985 ਦਾ ਖ ਯਾਕ ਸ ਯੱਟਖਆ ਐਕ , ਟਜ ੇਂ ਸਟਧਆ 

ਟਗਆ ਹੈ, CRP ਨ ਿੰ  ਅਟਧਕਾਯਤ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਰਗਯਾਭ 7 CFR ਬਾਗ 1410 ਟ ੱਚ 

ਰਕਾਸ਼ਤ ਟਨਮਭਾਂ ਦ ਆਯਾ  ੀ ਟਨਮਿੰ ਟਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਗਯਾਭ ਨ ਿੰ  USDA ਦ ੇ

ਕਭਟਡ ੀ ਕਰੈਟਡ  ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਯਪੋਂ FSA ਦ ਆਯਾ ਰਾਗ  ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। 
CRP ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸ਼  ਚਯਾਉਣਾ CRP ਕ ਯ ਦੀ ਗ ਣ ੱਤਾ 
ਅਤੇ ਕਾਯਜਕ ਸ਼ਰਤਾ ਟ ੱਚ ਸ ਧਾਯ ਕਯਨ ਜਾਂ ਕ ਝ ਕ ਦਯਤੀ ਆਦਾ ਾਂ ਕਾਯਨ 

ਸ਼ ਧਨ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਯਾਹਤ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਕ ਝ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਧੀਨ 

ਅਟਧਕਾਯਤ ਹੈ। ਦ ਟਕਸਭ ਦੀਆ ਂਘਾਹ ਕੱ ਣ ਅਤੇ ਚਯਾਉਣ ਦੇ ਅਟਧਕਾਯ ਹਨ: ਗੈਯ-

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਭਯਜੈਂਸੀ। 
 

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਚਯਾਉਣਾ 
CRP ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਟ ੱਚ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼  ਚਯਾਉਣਾ ਦੀ ਅਟਧਕਾਯਤਾ 
ਗਿੰਬੀਯ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਭਾਨ ਯ  ਟ ੱਚ ਕ ਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਨਾਰ ਰਬਾਟ ਤ ਇਰਾਟਕਆਂ ਟ ੱਚ 

ਸ਼ ਧਨ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਯਾਹਤ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਹ ੈਐਭਯਜੈਂਸੀ ਟ ੱਚ ਘਾਹ ਕ ਾਈ 

ਅਤੇ ਚਯਾਉਣ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਦੀ U.S. ਸਕਾ ਟਨਗਯਾਨੀ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਕਯਟਦਆ ਂ ਹਯ 

 ੀਯ ਾਯ ਨ ਿੰ  ਸਭੀਟਖਆ ਅਤੇ ਅਟਧਕਾਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕਾਉਂ ੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਕਾਉਂ ੀ ਤੋਂ 
ਕਾਉਂ ੀ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਸਕੇ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਕਾਯਨ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤ ੇ

ਚਯਾਉਣ ਰਈ ਰ ਾਨਗੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਟਕਸੇ ਕਾਉਂ ੀ ਨ ਿੰ  U.S. ਸਕਾ 
ਟਨਗਯਾਨੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ੱਧਯ “ਡੀ 2 ਸਕਾ - ਗਿੰਬੀਯ” ਭਿੰ ਟਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। U.S. ਸਕਾ 
ਟਨਗਯਾਨੀ droughtmonitor.unl.edu ਤੇ ਆਨਰਾਈਨ ਉਰੱਫਧ ਹੈ। 
ਟਕਸੇ ਕਾਉਂ ੀ ਰਈ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਚਯਾਉਣ ਦੀਆ ਂ ਫੇਨਤੀਆਂ  ੀ 
ਸ਼ ਧਨ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਕਾਯਨ FSA ਕਾਉਂ ੀ ਕਭੇ ੀ ਦ ਆਯਾ ਸ਼ ਯ  ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਫੇਨਤੀ ਟ ੱਚ ਤਫਾਹੀ ਦੀ ਘ ਨਾ ਕਾਯਨ ਚਾਯੇ ਦ ੇਉਤਾਦਨ ਦ ੇ40 ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਜਾਂ  ੱਧ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਰਾਇਮਰੀ ਨੈਸਵਟੰਗ ਮਸਮ (ਆਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਮਸਮ) 

ਟਕਸੇ ਕਾਉਂ ੀ ਟ ੱਚ ਸਟਥਤ ਉਤਾਦਕ ਟਜਸ ਨ ਿੰ  ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਦੇ ਆਖਯੀ 
ਟਦਨ ਤੋਂ ਟਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਟ ੱਚ ਗਿੰਬੀਯ ਸਕਾ (D2) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਦੇ ਯ  ਟ ੱਚ 

ਨਾਭਾਂਟਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਯੇ ਮਗ ਏਕੜਾਂ ਟ ੱਚ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ 
ਚਯਾਉਣ ਦੇ ਮਗ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਉਂ ੀਆਂ ਟ ੱਚ ਸਟਥਤ ਉਤਾਦਕ 

ਜ ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਦਯਾਨ ਟਕਸ ੇਸ਼  ਚਾਯਾ ਰਗਯਾਭ ਬ ਗਤਾਨ ਦੇ ਮਗ ਹਨ, 

ਸਧਾਯਣ ਸਟਹਣ ਕਯਨ ਦੀ ਸਭਯੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਚਯਾਉਣ ਦੇ ਮਗ  ੀ ਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ FSA ਕਾਉਂ ੀ ਕਭ ੇੀ ਇਹ ਟਨਯਧਾਟਯਤ ਨਹੀਂ ਕਯਦੀ ਟਕ 

ਚਾਯੇ ਦੀਆ ਂਸਟਥਤੀਆ ਂਹ ਣ ਹਯ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਚਯਾਉਣ ਦੀ ਭਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਯਦੀਆ।ਂ 
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ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 
ਗਤੀਵਿਧੀ 

 

ਆਵਿਰਤੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਘਾਟ 

ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ 
ਕ ਾਈ 

ਹਯ ਦ ਜੇ ਸਾਰ ਨਾਰੋਂ ਟਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ 

 

25 ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ 
ਦਯਾਨ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ 
ਕ ਾਈ 

ਸ ਾਟਕਿੰਗ ਦਯ ਟ ੱਚ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ 
ਘਾ  ਦ ੇਨਾਰ ਹਯ ਦ ਜੇ ਸਾਰ ਤੋਂ 

ਟਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਹਭਰਾ ਯ ਰਜਾਤੀਆਂ 
ਨ ਿੰ  ਟਨਮਿੰਤਟਯਤ ਕਯਨ ਰਈ 
ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਚਯਾਉਣਾ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ ਫਾਹਯ, 

ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਕ ਡਜ਼  ਅਤ ੇਹਯ ਹਭਰਾ ਯ 

ਰਜਾਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਟਨਮਿੰਤਟਯਤ ਕਯਨ ਰਈ 

ਸਿੰ ਬਾਰ (ਕਿੰਜ਼ਯ ੇਸ਼ਨ) ਮਜਨਾ ਦ ਆਯਾ 
ਟਨਯਧਾਟਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਫਾਇਭਾਸ ਰਈ 
ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਜਾਂ 
ਪਸਰ ਦੀ ਕ ਾਈ 

 

ਨਾ ਕੱ ੇ ਗਏ ਯਕਫੇ ਦ ੇ25 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ੇ

ਨਾਰ ਹਯ 3 ਸਾਰ ਟ ੱਚ ਇੱਕ  ਾਯ ਤੋਂ 
 ੱਧ ਨਹੀਂ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਨਹੀਂ 

ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ 
ਸ਼ ਯ ਆਤੀ ਟਕਸਾਨ ਦ ਆਯਾ 
ਚਯਾਉਣਾ 

ਇਕਯਾਯਨਾਭੇ ਟ ੱਚ ਟਸਯ ਤੋਂ 
 ੱਧ ਟਹੱਸੇ  ਾਰੇ ਸ਼ ਯ ਆਤੀ 
ਟਕਸਾਨ ਜਾਂ ਯੈਂਚਯ  ਰੋਂ ਸਰਾਨਾ 
ਤਯ 'ਤ ੇਰਫਿੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ 

ਕਈ ਨਹੀਂ 
 
ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ 
ਰਸਿੰ ਟਗਕ ਚਯਾਉਣਾ 

ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਉਤਾਦਨ ਰਈ  ਯਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦ ੇਆਰੇ ਦ ਆਰੇ ਦ ੇ

ਫੱਪਯਜ਼ ਦੀ ਯ ੱਕ-ਯ ੱਕ ਕ ੇਅਤੇ 
ਭਸਭੀ ਚਯਾਈ ਪਸਰ ਦੀ ਕ ਾਈ 

ਤੋਂ 60 ਟਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਂ 
ਕ ਾਈ ਤੋਂ ਟਹਰਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ 
ਛ ੀ ਟਭਆਦ ਦੀ ਅਸਟਕਰਮਤਾ 
ਦਯਾਨ ਹਯ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਪਸਰ ਦੀ 
ਯਟਹਿੰਦ ਖ ਹਿੰਦ ਨ ਿੰ  ਚਯਾਉਣਾ  

ਕ ਯ ਨ ਿੰ  60 ਟਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਤ 

ਕਯਨ ਤੋਂ ਟਹਰਾਂ CRP -1 ਦ ੇ

ਟਹਰੇ ਸਾਰ ਦ ੇਤਝੜ ਟ ੱਚ ਇੱਕ 

 ਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

 

 

 

 
ਗੈਯ-ਐਭਯਜੇਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਚਯਾਉਣਾ 
ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ, ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਹਯ ਟਤਿੰ ਨ ਸਾਰਾਂ ਟ ੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਗਯੈ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਚਯਾਉਣ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਹਯ ਦ ਸਾਰਾਂ ਟ ੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਨ ੇਂ ਅਤ ੇਸ਼ ਯ ਆਤੀ ਟਕਸਾਨਾਂ ਰਈ  ਾਧ  ਚਯਾਉਣ ਦੀ ਸਹ ਰਤ ਉਰੱਫਧ ਹ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਯਗ ਏਕੜ 
ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਜਾਂ ਚਯਾਉਣਾ ਮਗ ਕਾਉਂ ੀ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਕਾਉਂ ੀ ਦ ੇਟਹੱਸੇ ਦੀ 
ਹੱਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਯ ਬਟਤਕ ਤਯ ਤੇ ਸਟਥਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਟਭਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਟਧਕਾਯ ਦੇ 
ਤਟਹਤ, ਏਕੜ ਟਸਯਪ ਇੱਕ ਟਨਯਧਾਟਯਤ ਸਭੇਂ ਰਈ ਅਟਧਕਾਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ 
ਹਾਰਾਤਾਂ ਟ ੱਚ ਸ ਧਾਯ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਟਹਰਾਂ ਖਤਭ ਹ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਉਤਾਦਕ ਆਣੇ ਸ਼ ਧਨ ਰਈ CRP ਯਕਫੇ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਕਸ ੇ
ਹਯ ਸ਼ ਧਨ ਉਤਾਦਕ ਨ ਿੰ  ਆਣੇ CRP ਯਕਫੇ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਕਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਰਈ, ਉਤਾਦਕ ਟਸਯਪ ਇੱਕ ਕ ਾਈ ਤੱਕ ਹੀ 
ਸੀਟਭਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੱ ੀ ਹਈ ਘਾਹ ਨ ਿੰ   ੇਚਣ ਦੀ ਆਟਗਆ ਹੈ। ਬਾਗੀਦਾਯਾਂ ਨ ਿੰ  
ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤੇ ਫੇਟਰਿੰ ਗ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 15 ਟਦਨਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਯ-ਅਿੰਦਯ ਸਾਯੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਨ ਿੰ  
CRP ਯਕਫੇ ਤੋਂ ਹ ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ ਅਤ ੇਐਭਯਜੈਂਸੀ ਚਯਾਉਣ ਦੀ ਟਭਆਦ ਦੇ 
ਖਤਭ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 1 ਟਦਨ ਤੋਂ  ੱਧ ਸਭੇਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਅਿੰ ਦਯ CRP ਯਕਫੇ ਟ ਚੋਂ ਸਾਯੇ 
ਸ਼ ਧਨ ਨ ਿੰ  ਹ ਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯਗ ਅਵਭਆਸ 
ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਚਯਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਰਾਇਭਯੀ ਨੈਸਟ ਿੰਗ ਭਸਭ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਦੇ ਸਾਯੇ ਅਟਬਆਸਾਂ ਤੇ ਅਟਧਕਾਯਤ ਹੈ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟ ੱਚ ਯਾਜ ਦੇ ਏਕੜ ਪਾਯ 
 ਾਈਰਡਰਾਈਪ ਇਨਹਾਂਸਭੈਂ  (SAFE) ਅਧੀਨ ਰਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਅਟਬਆਸ ਸ਼ਾਭਰ 
ਹਨ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ CP38E SAFE-Grass, ਜਦੋਂ ਅਟਜਹੀਆਂ ਗਤੀਟ ਧੀਆਂ ਨ ਿੰ  
SAFE ਇਕਯਾਯਨਾਭੇ ਟ ੱਚ ਟ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਯ ਤੇ ਅਟਧਕਾਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਾਉਂ ੀ ਨ ਿੰ  ਸ਼ ਧਨ ਚਾਯਾ ਰਗਯਾਭ (LFP) ਬ ਗਤਾਨਾਂ ਰਈ ਰ ਾਨਗੀ ਟਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਮਗ ਏਕੜਾਂ ਦੇ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਤ ੇ ਟਸਯਪ ਕ ਝ ਖਾਸ ਅਟਬਆਸ ਦੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

*ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਟਕ ਰਿੰ ਭੇ ਸਭੇਂ ਦਾ ਕਈ ਨ ਕਸਾਨ ਨਾ ਹ ੇ, ਸਿੰ ਬਾਰ ਕ ਯ ਰਈ ਇੱਕ 
ਸਿੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ ਟ ੱਚ ਸਧ ਦੇ ਅਧੀਨ। 
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ਯਗ ਅਵਭਆਸ 

ਸਾਯੇ ਅਟਬਆਸ CP12 ਜਿੰਗਰੀ ਜੀ ਨ ਬਜਨ ਜਭੀਨ ਅਤ ੇ ਕ ਝ ਦਯਖ਼ਤ 

ਅਟਬਆਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤ ੇਚਯਾਉਣ ਰਈ ਮਗ 

ਹਨ। ਅਮਗ ਅਟਬਆਸਾਂ ਦੀ  ਯੀ ਸ ਚੀ ਰਈ ਆਣੇ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ 

ਸਿੰਯਕ ਕਯ। 
 

ਅਮਗ ਏਕੜ 

ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤ ੇਚਯਾਉਣਾ ਦ ਾਂ ਰਈ ਅਮਗ 

ਖੇਤਯ ਟ ੱਚ ਹੇਠਾ ਟਦੱਟਤਆਂ ਰਈ ਸਭਯਤ ਏਕੜ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ: 

• ਟਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਮਗੀ ਸਹ ਰਤਾਂ; 
• ਟਕਸੇ ਾਣੀ ਦੇ ਰ ਾਹ ਜਾਂ ਹਯ ਸਥਾਈ ਜਰ ਇਕਾਈ ਦੇ 20 ਪ ੱ  ਦੇ ਅਿੰਦਯ 

ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ; ਅਤੇ 
• ਕਈ  ੀ ਏਕੜ ਟਜਥੇ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤ ੇਚਯਾਉਣਾ CRP ਕ ਯ ਨ ਿੰ  ਰਿੰ ਭ ੇ

ਸਭੇਂ ਰਈ ਨ ਕਸਾਨ ਹ ਿੰ ਚਾ ੇਗਾ। 
 

 

ਸਧ ਕੀਤੀ ਸਿੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਟਹਰਾਂ ਟਕ CRP ਏਕੜਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਜਾਂ ਚਯਾਉਣ ਦੇ ਮਗ ਘਟਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ, NRCS ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇ ਾ ਰਦਾਤਾ ਦ ਆਯਾ ਟ ਕਸਤ ਇੱਕ 

ਸਿੰਸ਼ਟਧਤ ਸਿੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ ਜ਼ਯ ਯ ਰਾਤ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਧੀ ਹਈ ਸਿੰ ਬਾਰ 

ਮਜਨਾ ਸਾਈ  ਟ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟ ੱਚ ਅਟਧਕਾਯਤ ਟਭਆਦ 

ਸ਼ਾਭਰ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜਿੰਗਰੀ ਜੀ ਨ ਦੀਆ ਂਜ਼ਯ ਯਤਾਂ 
ਅਤ ੇ ਟਚਿੰ ਤਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ ਢਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਯ ਯੀ ਤਯ ਤੇ 

ਫਨਸਤੀ ਕ ਯ ਨ ਿੰ  ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਖਣਾ, ਟਭੱ ੀ ਦੀ ਕ ਾਈ ਨ ਿੰ  ਘੱ -ਘੱ  ਕਯਨਾ 
ਅਤ ੇਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣ ੱਤਾ ਅਤ ੇਜਿੰਗਰੀ ਜੀ ਨ ਫਸੇਯ ੇਦੀ ਗ ਣ ੱਤਾ ਦੀ ਯੱਟਖਆ 

ਕਯਨਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਜਨਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤੇ ਸਿੰ ਬਾਰ ਕ ਯ ਨ ਿੰ  
ਰਿੰ ਫੇ ਸਭੇਂ ਦੇ ਹਣ  ਾਰੇ ਨ ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਯਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਸ਼ ਯ  ਕਯਨ ਤੋਂ ਟਹਰਾਂ ਫੇਨਤੀ ਦਾਇਯ ਕਯ 

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਗੈਯ-ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਅਤ ੇਚਯਾਉਣ ਦੀ ਫੇਨਤੀ ਕਯਨ 

 ਾਰੇ CRP ਬਾਗੀਦਾਯਾਂ ਨ ਿੰ  ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਆਣੇ ਕਾਉਂ ੀ 
FSA ਦਤਯ ਕਰ ਘਾਹ ਕ ਾਈ ਜਾਂ ਚਯਾਏ ਜਾਣ  ਾਰੇ ਏਕੜਾਂ ਫਾਯੇ ਦੱਸਦ ੇਹਏ 

ਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ਤ ਬਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

 

 
 

 
 

 

ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ 

ਇਹ ਤੱਥ ੱਤਯ ਟਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਈ ਹੈ; ਹਯ ਮਗਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਾਂ 
ਾਫਿੰ ਦੀਆਂ ਰਾਗ  ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। FSA ਰਗਯਾਭਾਂ ਫਾਯੇ  ਧਯੇੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ 
ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ farmers.gov ਤ ੇਜਾ ਜਾਂ ਆਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA 

ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸਿੰ ਯਕ ਕਯ। ਆਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ 

ਰਈ, farmers.gov/service-center-locator ਤੇ ਜਾ।
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USDA ਇੱਕ ਫਯਾਫਯ ਅ ਸਯ ਰਦਾਨ ਕਯਨ  ਾਰਾ, ਯ ਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਯਜ਼ਾ ਰਦਾਤਾ ਹੈ। 

http://farmers.gov/
http://farmers.gov/service-center-locator

