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ੰਐ 

ਸੂ ਚਾਯਾ ਤਫਾਸੀ ਰਯਾਭ (LFP) ਸਠ ਲਰਲਐਆਂ ਨੰੂ ਬੁਤਾਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ: 
• ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮ ਭਾਰਏ ਅਤ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਏਵਯ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ 
• ਜ ਚਾਯਾ ਚਯ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਪਰ ਦ ਯਏਫ ਦ ਉਤਾਦਏ ਵੀ ਸਨ (ਥਾਈ ਸਲਯਆਵਰ ਏਵਯ 

ਵਾਰੀ ਦੀ ਅਤ ੁਧਾਯੀ ਸਈ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ 

• ਜਾਂ ਲਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਚਯਾਈ ਰਈ ਰਾਈਆਂ ਈਆਂ ਏੁਝ ਪਰਾਂ) ਲਜ ਨੇ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਦੀ ਆਭ 

ਚਯਾਈ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਚਯ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਚਾਯ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਮ ਏ ਏਾਯਨ ਝੱਲਰਆ ਸ। 
LFP ਸਠ ਲਰਲਐਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਬੁਤਾਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਸ: 
• ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮ ਭਾਰਏ ਅਤ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਏਵਯ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ 
• ਜ ਇੱਏ ੰੀ ਜੰੀ ਦੁਆਯਾ ਰਫੰਲਧਤ ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਤ ਚਾਯਾ ਚਯ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਪਰ ਦ ਯਏਫ 

ਦ ਉਤਾਦਏ ਵੀ ਸਨ, ਜਏਯ ਮ ਸ਼ੂ ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਮ ਅੱ ਰੱਣ ਏਾਯਨ ਰਫੰਲਧਤ 

ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਤ ਆਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਾਤ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਚਯਾਉਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ ਏੀਤਾ ਲਆ ਸ। 
ਮ ਏਾ ਅਤ ਚਯਾਉਣ ਦ ਮ ਨੁਏਾਨ ਅਤ/ਜਾਂ ਅੱ ਏਾਯਨ ੰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਚਯਾਉਣ ਤੋਂ 
ਭਨਾਸੀ ਦੀ ੂਚਨਾ, ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਅਤ ਪਰੀ ਾਰ ਲਵੱਚ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ 
ਸ। 
U.S. ਐਤੀਫਾੜੀ ਲਵਬਾ (USDA) ਦੀ ਫਾਯਭ ਯਲਵ ਜੰੀ (FSA) ਵਰੋਂ LFP ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

ਏ ਰਈ ਮ ਏਾਉਂਟ੍ੀਆਂ 
ਇੱਏ ਮ ਸ਼ਧੂਨ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ, ਜ ਚਯ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਚਾਯ ਦੀ ਪਰ ਦ 
ਉਤਾਦਏ ਦ ਯੂ ਲਵੱਚ, ਉ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ ਜਾਂ 
ਉ ਨੰੂ ੱਟ੍ ਤ ਲਦੰਦਾ ਸ ਜ ਬਲਤਏ ਯੂ ਲਵੱਚ ਅਲਜਸੀ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਲਵੱਚ ਲਥਤ ਸਵ ਲਜ ਨੰੂ U.S. 

ਏਾ ਲਨਯਾਨੀ ਦੁਆਯਾ ਸਠ ਲਦੱਤ ਦ ਯੂ ਲਵੱਚ ਯਟ੍ ਏੀਤਾ ਲਆ ਸ: 
• ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਦ ਲਏ ਵੀ ਐਤਯ ਲਵੱਚ ੱਟ੍-ੱਟ੍ ਰਾਤਾਯ 

ਅੱਠ ਸਫਤ D2 (ੰਬੀਯ ਏਾ) ਤੀਫਯਤਾ ਇੱਏ ਭਸੀਨੇ ਦ ਬੁਤਾਨ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਯਏਭ 

ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਮ ਸ; 
• ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਦ ਲਏ ਵੀ ਐਤਯ ਲਵੱਚ ਲਏ ਵੀ ਭੇਂ D3 (ਫਸੁਤ 

ਲਜ਼ਆਦਾ ਏਾ) ੰਬੀਯਤਾ ਲਤੰਨ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਯਏਭ ਦ ਫਯਾਫਯ 

ਸਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਮ ਸ; 
• ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਦ ਲਏ ਵੀ ਐਤਯ ਲਵੱਚ ੱਟ੍-ੱਟ੍ ਚਾਯ ਸਫਤ 

ਰਈ D3 (ਫਸੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਏਾ) ੰਬੀਯਤਾ ਜਾਂ ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਲਜ ਨੰੂ 

D4 (ਫਸੁਤ ਸੀ ਲਜ਼ਆਦਾ ਏਾ) ਚਾਯ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਯਏਭ ਦ 
ਫਯਾਫਯ ਸਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਮ ਸ; ਜਾਂ 

• ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਲਵੱਚ ਚਾਯ ਸਫਲਤਆਂ ਰਈ D4 (ਫਸੁਤ ਸੀ 
ਲਜ਼ਆਦਾ ਏਾ) (ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਰਾਤਾਯ ਚਾਯ ਸਫਲਤਆਂ ਰਈ ਨਸੀਂ) ੰਜ ਭਸੀਨਾਵਾਯ 

ਬੁਤਾਨਾਂ ਦੀ ਯਏਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਮ ਸ। 
 

 

  
 
 
 
 

LFP ਏ ਰਈ ਮ ਏਾਉਂਟ੍ੀਆਂ ਰਈ ਇੱਏ ਨਏਸ਼ਾ fsa. 
usda.gov/programs-and-services/ 
disaster-assistance-program/livestock -

forage/index ਤ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 
 
ਮ ਸ਼ੂਧਨ 

ਮ ਸਧੂਨ ਚਾਯਾ ਚਯਣ ਵਾਰ  ਉਸ ਸੂ ਸਨ ਜ ਸ਼ਲਟ੍ਏਤਾ 
ਦੀ ਲਜ਼ਆਦਾਤਯ ਸ਼ੁੱਧ ਊਯਜਾ ਜ਼ਯਯੂਤਾਂ ਨੰੂ ਚਾਯ ਵਾਰ  ਾਸ ਜਾਂ 
ਫਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚਯਣ ਦੁਆਯਾ ੂਯਾ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਇ ਲਵੱਚ 

ਅਰਾਏ, ਫੀਪ ਸੂ, ਭੱਝ/ਫਾਈਨ, ਫੀਪਰ , ਡਅਯੀ ਸੂ, 
ਲਸਯਨ, ਫਾਯਾਲੰਾ, ਈਭ,ੂ ਈਏੁਆਈਨ (ੜ ਵਯਾ ਜਾਨਵਯ) 

ਰਾਭਾ, ਯਨਲਡਅਯ ਜਾਂ ਬਡਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਆੂਂ ਦੀਆਂ ਰਜਾਤੀਆਂ ਦ ਲਵਚਏਾਯ ਜ ਮ ਸਨ 

ਉਨਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਉਸ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਜ ਮ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ 
ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਸਠ ਲਦੱਤ ਦਯਾਨ ਚਾਯਾ ਚਯ 

ਯਸ ਸਨ ਜਾਂ ਚਯਣ: 
• ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਰਈ ਲਵਸ਼ਸ਼ ਲਏਭ ਦੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ 

ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਰਈ ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ 
ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ; ਜਾਂ 

• ਜਦੋਂ ੰੀ ਜੰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਧਨ ਦ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ 

ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਰਫੰਲਧਤ ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਤ ਅੱ ਰੱਣ ਏਾਯਨ 

ਆਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦੱਤ ਸ਼ਧੂਨ ਨੰੂ ਚਯਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ 

ਏੀਤਾ ਸਵ। 

http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-forage/index
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http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-forage/index
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-forage/index
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-forage/index
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-forage/index
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ਮਗ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਹਠ ਵਰਵਖਆ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: 
• ਮ ਏ ਜਾਂ ਅੱ ਰੱਣ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ 60 ਲਦਨ 

ਲਸਰਾਂ ਦਯਾਨ ਲਏ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਦੁਆਯਾ ਉ ਦੀ ਭਰਏੀਅਤ 

ਲਵੱਚ ਸਣ, ੱਟ੍ ਤ ਰ ਸਣ, ਐਯੀਦ ਸਣ ਜਾਂ ਐਯੀਦਣ ਜਾਂ ਯੱਐਣ ਦ 
ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਲਵੱਚ ਦਾਐਰ ਸਇਆ ਸਵ;  

• ਭਜੂਦਾ ਉਤਾਦਨ ਾਰ ਜਾਂ ਭਜੂਦਾ ਉਤਾਦਨ ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਲਸਰਾਂ 
ਦ ਇੱਏ ਜਾਂ ਦਵਾਂ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਮ ਏ ਦ ਸਾਰਾਤਾਂ ਏਾਯਨ ਵਚ ਲਦੱਤ 
ਸਨ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਲਨਟ੍ਾਯਾ ਏਯ ਲਦੱਤ  ਸਨ; 

• ਮ ਏ ਜਾਂ ਅੱ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਤਾਯੀਐ ਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦ 
ਏੰਭਏਾਜ ਦ ਲਸੱ ਦ ਯੂ ਲਵੱਚ ਵਾਯਏ ਵਯਤੋਂ ਰਈ ਯੱਐ-ਯਐਾ ਏੀਤਾ 
ਸਵ; 

• ਐਤੀਫਾੜੀ ਦ ਏੰਭ-ਏਾਜ ਦ ਲਸੱ ਦ ਯੂ ਲਵੱਚ ਵਾਯਏ ਵਯਤੋਂ ਤੋਂ 
ਇਰਾਵਾ ਲਏ ਸਯ ਏਾਯਨਾਂ ਏਾਯਨ ਉਤਾਦਨ ਜਾਂ ਯੱਐ-ਯਐਾ ਨਸੀਂ 
ਏੀਤਾ ਲਆ ਸ (ਅਲਜਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਈਆ ਂਵਯਤੋਂ ਲਵੱਚ ਜੰਰ ਲਵੱਚ 

ਐੁਰਹ  ੁੰ ਭਣ ਵਾਰ  ਸ਼ੂ ਜਾਂ ਭਨ ਯੰਜਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਵਯਤ  ਸ਼ੂ ਲਜਵੇਂ 
ਲਏ ਅਨੰਦ, ਲਸ਼ਏਾਯ, ਾਰਤ,ੂ ਯੱੀ ਨਾਰ ਫੰਨਣ ਰਈ ਜਾਂ ਰਦਯਸ਼ਨ ਰਈ 

ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ, ਯ ਇਨਹ ਾਂ ਤੱਏ ਸੀ ੀਲਭਤ ਨਸੀਂ ਸਨ); ਅਤ 
• ਉਸ ਸ਼ੂਧਨ ਨਸੀਂ ਸ ਜ ਸ਼ਧੂਨ ਦ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਦ 

ਆਭ ਵਾਯਏ ਏੰਭ-ਏਾਜ ਦ ਲਸੱ ਦ ਯੂ ਲਵੱਚ ਮ ਏ ਜਾਂ ਅੱ 

ਰੱਣ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਤਾਯੀਐ ਤ ਚਾਯ ਦੀ ਐਯੁਰੀ ਤੋਂ ਚਯ ਨਸੀਂ ਯਸ ਨ 

ਜਾਂ ਚਯਣ। 
ਮ ਉਤਾਦਏ 
LFP ਰਈ ਮ ਸਣ ਰਈ, ਲਵਅਏਤੀ ਜਾਂ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ 
U.S. ਦਾ ਨਾਲਯਏ, ਯਜੀਡੇਂਟ੍ ਰੀਅਨ, U.S. ਦ ਨਾਲਯਏਾਂ ਦਾ ਬਾਈਵਾਰ, 

ਯਾਜ ਦ ਏਾਨੰੂਨ ਦ ਅਧੀਨ ੰਚਾਲਰਤ ਇੱਏ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾ ਜਾਂ ਬਾਯਤੀ ਵ-
ਲਨਯਧਾਯਨ ਅਤ ਲੱਲਐਆ ਸਾਇਤਾ ਏਟ੍ ਲਵੱਚ ਲਯਬਾਲਸ਼ਤ ਇੱਏ ਬਾਯਤੀ 
ਏਫੀਰਾ ਜਾਂ ਏਫਾਇਰੀ ੰਠਨ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜ: 
• ਮ ਏ ਜਾਂ ਅੱ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ ਲਸਰਾਂ 60 

ਏਰੰਡਯ ਲਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਏਵਯ ਏੀਤ ਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਭਾਰਏ, ਨਏਦ ਜਾਂ ਲਸੱ 
ਲਵੱਚ ੱਟ੍ਾ ਸਵ ਜਾਂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਸਵ;  

• ਮ ਏ ਜਾਂ ਅੱ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦੀ ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ ਨਏਦ ਤ ਲਏਯਾ ਤ ਲਦੱਤੀ 
ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਭਤ, ਏਵਯ ਏੀਤ 
ਸ਼ੂਧਨ ਰਈ ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਜਾਂ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਰਦਾਨ 

ਏਯਦਾ ਸਵ, ਜ ਜਾਂ ਤਾਂ: 
• ਜ ਬਲਤਏ ਯੂ ਲਵੱਚ ਅਲਜਸੀ ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਲਵੱਚ ਲਥਤ ਸਵ ਜ 

ਏਾਉਂਟ੍ੀ ਰਈ ਆਭ ਚਯਾਈ ਦੀ ਲਭਆਦ ਦਯਾਨ ਮ ਏ ਦੁਆਯਾ 
ਰਬਾਲਵਤ ਸ; ਜਾਂ 

• ਲਏ ੰੀ ਜੰੀ ਦੁਆਯਾ ਰਫੰਲਧਤ ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਲਜ ਰਈ ੰੀ 
ਜੰੀ ਦੁਆਯਾ ਉਵੇਂ ਮ ਸ਼ੂਧਨ ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਮ ਅੱ 

ਏਾਯਨ ਆਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦੱਤ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਚਯਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ 

ਏੀਤਾ ਲਆ ਸ। 
• ਤਦੀਏ ਏਯਨ ਲਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮ ਏ ਜਾਂ ਅੱ ਏਾਯਨ ਚਯਾਈ ਦਾ 

ਨੁਏਾਨ ਝੱਲਰਆ ਸ; ਅਤ 
• ਉ ਾਯੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਦ ਯਏਫ ਦੀ ਲਯਯਟ੍ ਭੇਂ ਲਯ ਪਾਈਰ 

ਏਯਨ ਲਜ ਰਈ ਚਾਯ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਲਯਸਾ ਸ।  
 

 
 

ਤੱਥ ੱਤਯ - ਭਈ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਬੁਤਾਨ 

FSA ਮ ਏ ਦ ਏਾਯਨ ਚਯਾਈ ਦ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਇੱਏ ਮ ਸ਼ੂਧਨ 

ਉਤਾਦਏ ਰਈ LFP ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨ ਦਯ ਦ ਇੱਏ, ਲਤੰਨ, ਚਾਯ ਜਾਂ 
ੰਜ ੁਣਾ ਬੁਤਾਨ ਏਾਯਏਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ LFP ਬੁਤਾਨਾਂ ਦੀ ਣਨਾ ਏਯੀ। 
ਏ ਰਈ LFP ਦੀ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨ ਦਯ ਸਠ ਲਦੱਤ ਲਏ ਦ ਵੀ 
ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਪੀਡ ਦ ਐਯਚ ਲਵੱਚੋਂ ੱਟ੍ ਵਾਰ  ਦ 60 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ: 
• ਾਯ ਏਵਯ ਏੀਤ ਸ਼ੂਧਨ ਰਈ ਜ ਮ ਸ਼ਧੂਨ ਉਤਾਦਏ ਦੀ 

ਭਰਏੀਅਤੀ ਲਵੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ੱਟ੍ ਤ ਸਨ; ਜਾਂ 
• ਮ ਸ਼ੂਧਨ ਉਤਾਦਏ ਦੀ ਮ ਚਾਯਾਾਸ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਆਭ ਲਸਣ 

ਭਯੱਥਾ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਏ ਣਨਾ ਏੀਤੀ ਈ। 
ਚਯਾਈ ਦ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਇੱਏ ਏਰੰਡਯ ਾਰ ਦ ਅੰਦਯ ਮ ਸ਼ੂਧਨ ਭਾਰਏ ਜਾਂ 
ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਏੁੱਰ LFP ਬੁਤਾਨ ਸ਼ਧੂਨ ਦੀ ਭਾਨ ਨਰ, ਲਏਭ 

ਅਤ ਬਾਯ ਦੀ ਯੇਂਜ ਰਈ ੰਜ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸੀਂ ਸਵੀ। 
ਮ ਸ਼ਧੂਨ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਦ ਭਾਭਰ  ਲਵੱਚ ਲਜਨੇ ਭਜੂਦਾ 
ਉਤਾਦਨ ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਲਸਰਾਂ ਇੱਏ ਜਾਂ ਦ ਦਵੇਂ ਾਰਾਂ ਲਵੱਚ ਏ ਦ 
ਸਾਰਾਤਾਂ ਏਾਯਨ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਵਚ ਲਦੱਤਾ ਜਾਂ ਉ ਦਾ ਉਵੇਂ ਲਨਟ੍ਾਯਾ ਏਯ ਲਦੱਤਾ, 
ਬੁਤਾਨ ਦੀ ਦਯ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨ ਦਯ ਦ 80 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ਫਯਾਫਯ 

ਸਵਾ। 
ੰ ਦੁਆਯਾ ਰਫੰਲਧਤ ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਲਵੱਚ ਮ ਅੱ ਰੱਣ ਏਾਯਨ ਲਜ ਰਈ 

ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਆਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦੱਤ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਚਯਾਉਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ ਏੀਤਾ 
ਲਆ ੀ, ਏਾਯਨ ਝੱਰ  ਨੁਏਾਨ ਏਾਯਨ FSA ਮ ਸ਼ੂਧਨ ਭਾਰਏਾਂ ਜਾਂ 
ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏਾਂ ਰਈ LFP ਬੁਤਾਨਾਂ ਦੀ ਣਨਾ ਏਯੀ। ਬੁਤਾਨ ਉ 

ਲਸਰ  ਲਦਨ ਤੋਂ ਸੀ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦੱਤ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਮ 

ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਤ ਚਯਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਮ ਸ਼ੂਧਨ ਉਤਾਦਏ 

ਦ ੰੀ ੱਟ੍ ਦ ਆਐਯੀ ਲਦਨ ਜਾਂ ਉ ਲਦਨ ਜ 180 ਏਰੰਡਯ ਲਦਨ ਦੀ 
ਲਭਆਦ ਦ ਐਾਤਭ ਦਾ ਲਦਨ, ਜ ਵੀ ਲਸਰਾਂ ਸਵ, ਤ ਐਤਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਮ 

ਅੱ ਰੱਣ ਏਾਯਨ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਲਜਨਹੇ  ਲਦਨਾਂ ਰਈ 

ਰਫੰਲਧਤ ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਲਵੱਚ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਚਯਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਨਹੇ  
ਲਦਨਾਂ ਰਈ ਬੁਤਾਨ ਦਯ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਪੀਡ ਰਾਤ ਦੀ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੀ, 
ਯ ਇਸ 180 ਏਰੰਡਯ ਲਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸੀਂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ। 
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ਬੁਤਾਨ ੀਭਾਵਾਂ 
ਐਤੀਫਾੜੀ ੁਧਾਯ ਏਟ੍ (2018 ਦਾ ਪਾਯਭ ਲਫਰ) ਨੇ LFP ਰਈ $125,000 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਾਰਾਨਾ ਰਤੀ ਲਵਅਏਤੀ ਅਤ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾ ਦੀ ੀਭਾ 
ਥਾਤ ਏੀਤੀ ਸ (ਲਏ ਸਯ ਰਯਾਭ ਦੀ ਯਵਾਸ ਏੀਤ ਲਫਨਾਂ)। 

 
ਇ ਰਈ, 2019 ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਰਯਾਭਾਂ ਦ ਾਰਾਂ ਰਈ, ਏਈ ਵੀ 
ਲਵਅਏਤੀ ਜਾਂ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾ, ੰਮੁਏਤ ਉੱਦਭ ਜਾਂ ਆਭ ਾਂਝਦੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ, 
ਲੱਧ ਜਾਂ ਅਲੱਧ ਤਯ 'ਤ, LFP ਦ ਅਧੀਨ ਬੁਤਾਨਾਂ ਲਵੱਚ ਏੁੱਰ $125,000 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦੀ। AGI ਦ ਏੁਝ ੱਧਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ੰਮੁਏਤ 

ਉੱਦਭ ਅਤ ਆਭ ਬਾੀਦਾਯੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ, ਲਵਅਏਤੀਆ ਂਜਾਂ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾਵਾਂ 
ਰਈ ਬੁਤਾਨਾਂ ਦੀ ੀਭਾ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਤ ਭਾਮਲਜਤ ਏੁੱਰ ਆਭਦਨੀ 
(AGI) ਰਾ ੂਸਵੀ। ਲਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ, AGI ਵਾਰਾ ਏਈ ਲਵਅਏਤੀ ਜਾਂ ਏਨੰੂਨੀ 
ੰਥਾ (ਲਜਵੇਂ ਲਏ 7 CFR ਬਾ 1400 ਲਵੱਚ ਰਬਾਲਸਤ ਸ) ਜ $900,000 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਉਸ LFP ਬੁਤਾਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਮ ਨਸੀਂ ਸਣ। 

 
LFP ਤ ਲੱਧੀ ਵੰਡ ਦ ਰਫੰਧ ਵੀ ਰਾ ੂ ਸੁੰ ਦ ਸਨ। ਲੱਧੀ ਵੰਡ ਸਠ, ਲਏ 
ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾ ਨੰੂ ਏੀਤ ਲਏ ਵੀ ਬੁਤਾਨ ਨੰੂ ਬੁਤਾਨ ੀਭਾਵਾਂ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ 
ਰਈ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾ ਜਾਂ ਉ-ੰਥਾ ਲਵੱਚ ਲਦਰਚੀ ਯੱਐਣ ਵਾਰ  
ਲਵਅਏਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਾਨੰੂਨੀ ੰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੁਤਾਨ ਭੰਲਨਆ ਜਾਵਾ। ਵਾਧ ੂਜਾਣਨ 

ਰਈ, fsa.usda.gov/payment-limitations ਤ ਬੁਤਾਨ ਮਤਾ 
ਅਤ ਬੁਤਾਨ ੀਭਾਵਾਂ ਤੱਥ ੱਤਯ ਨੰੂ ਦਐ। 

ਨਾਭਾਂਏਣ 

ਮ ਸ਼ੂਧਨ ਉਤਾਦਏ ਜ ਚਯ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਚਾਯ ਦੀ ਪਰ ਦ ਯਏਫ ਦ ਵੀ 
ਉਤਾਦਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੂਤਾਨ ਰਈ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਨਾਰ 

ਸਾਇਏ ਦਤਾਵਜ ਆਣ FSA ਦਫਤਯ ਨੰੂ ਏਰੰਡਯ ਾਰ ਐਤਭ ਸਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ 30 ਏਰੰਡਯ ਲਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ, ਲਜ ਲਵੱਚ ਚਯਾਉਣ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 

ਸਇਆ ਸ, ਜ਼ਯੂਯ ਰਦਾਨ ਏਯਨੇ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। 
 
ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏਾਂ ਨੰੂ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਉਤਾਦਏ ਦੀ ਮਤਾ ਦਾ ਲਨਯਧਾਯਨ ਏਯਨ 

ਰਈ ਉਤਾਦਏ ਏੰਟ੍ਰਏਟ੍ ਦੀ ਏਾੀ ਅਤ ਏਈ ਵੀ ਸਯ ਸਾਇਏ ਦਤਾਵਜ 

ਜਯਯੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨੇ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। 
 
ਸਾਇਏ ਦਤਾਵਜਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਫੂਤ ਅਤ ਇਸ ਲਏ ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ 

ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਦ ਉਸ ਭਾਰਏ ਸਨ ਜਾਂ ੱਟ੍ ਤ ਰਈ ਸ, ਜ਼ਯੂਯ 

ਦਯਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜ ਚਯਾਉਣ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਅੱ ਏਾਯਨ ਸ ਲਏ ਮ 

ਸ਼ੂਧਨ ਉਤਾਦਏ ਨੰੂ ਰਫੰਲਧਤ ਯੇਂਜਰੈਂਡ ਤ ਅੱ ਏਾਯਨ ੰੀ ਜੰੀ ਦੁਆਯਾ 
ਆਭ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦੱਤ ਸ਼ੂਧਨ ਨੰੂ ਚਯਾਉਣ ਤੋਂ ਰਤੀਫੰਲਧਤ ਏੀਤਾ ਲਆ ੀ। 
 

FSA ਰਯਾਭ ਦ ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਮਤਾ ਲਨਯਧਾਲਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਲਫਨੈਏਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਡਟ੍ਾ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯੀ। ਡਟ੍ਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਵ-ਇੱਛਏ ਸ; 
ਸਾਰਾਂਲਏ, ਾਯ ਰੜੀਂਦ ਡਟ੍ਾ ਤੋਂ ਲਫਨਾਂ, ਰਯਾਭ ਦ ਰਾਬ ਭਨਜ਼ਯੂ ਜਾਂ ਰਦਾਨ ਨਸੀਂ 
ਏੀਤ ਜਾਣ। 
 

ਸਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ 

ਇਸ ਤੱਥ ੱਤਯ ਲਯਫ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਉਦਸਾਂ ਰਈ ਸ; ਸਯ ਮਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਾਂ 
ਾਫੰਦੀਆਂ ਰਾ ੂਸ ਏਦੀਆਂ ਸਨ। FSA ਤਫਾਸੀ ਸਾਇਤਾ ਰਯਾਭਾਂ ਫਾਯ 
ਵਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ farmers.gov ਤ ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਥਾਨਏ FSA 

ਦਪਤਯ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ। ਆਣ ਥਾਨਏ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ 

ਰਈ, farmers.gov/service-center-locator ਤ ਜਾ। 

http://fsa.usda.gov/payment-limitations
http://farmers.gov/
http://farmers.gov/service-center-locator
http://farmers.gov/service-center-locator
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ਸ਼ੂਧਨ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਦਯਾਂ 
 
 
 

ਨਸਰ 

 
 
 

ਵਿਸਭ 

 
 
 

ਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ 

ਰਤੀ ਸ਼ੂ ਬੁਗਤਾਨ ਦਯ 
 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

ਫੀਫ਼ ਫਾਰਗ਼ ਫਰ, ਾਂ $28.07 $29.34 $31.89 $31.18 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 500 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ $21.05 $22.01 $23.92 $23.38 

500 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ੱਟ੍  $14.67 $15.94 $15.59 

ਡਅਯੀ ਫਾਰਗ਼ ਫਰ, ਾਂ $72.98 $76.29 $82.91 $81.07 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 500 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ $21.05 $22.01 $23.92 $23.38 

500 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ੱਟ੍  $14.67 $15.94 $15.59 

ਫੀਫ਼ਰ  ਫਾਰਗ਼ ਫਰ, ਾਂ $28.07 $29.34 $31.89 $31.18 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 500 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ $21.05 $22.01 $23.92 $23.38 

500 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ੱਟ੍  $14.67 $15.94 $15.59 

ਭੱਝ/ਜੰਗਰੀ ਸਾਨਹ  ਫਾਰਗ਼ ਫਰ, ਾਂ $28.07 $29.34 $31.89 $31.18 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 500 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ $21.05 $22.01 $23.92 $23.38 

500 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ੱਟ੍  $14.67 $15.94 $15.59 

ਬਡ ਾਯ  $7.02 $7.34 $7.97 $7.79 

ਫਿਯੀਆਂ ਾਯ  $7.02 $7.34 $7.97 $7.79 

ਵਹਯਨ ਾਯ  $7.02 $7.34 $7.97 $7.79 

ਈਿੁਆਈਨ (ਘੜ ਿਯਗਾ 
ਜਾਨਿਯ) 

ਾਯ  $20.77 $21.71 $23.60 $23.07 

ਫਾਯਾਵਸੰਗਾ ਾਯ   $15.85 $17.22 $16.84 

400 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ੱਟ੍ $6.18    

400 ਤੋਂ 799 ੌਂਡ $11.51    

800 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ $15.16    

ਯੇਂਡੀਅਯ ਾਯ  $6.18 $6.46 $7.02 $6.87 

ਅਰਾਿਾ ਾਯ  $23.12 $24.17 $26.27 $25.68 

ਈਭੂ ਾਯ  $14.37 $15.02 $16.32 $15.96 

ਰਾਭਾ ਾਯ  $10.25 $10.71 $11.64 $11.38 

 

ਨ ਟ੍: ਇੱਏ ਚਯਾਉਣ ਵਾਰ  ਸ਼ੂ ਨੰੂ ਸੂਧਨ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਏਭਾਂ ਵਜੋਂ ਲਯਬਾਲਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜ ਸਲਟ੍ਏ ਅਤ ਯੀਯਏ ਨਜ਼ਯੀ ਤੋਂ, ਵੱਧ ਯਸੀ ਚਾਯ ਵਾਰੀ 
ਾਸ ਅਤ ਫਰੀਆਂ ਦੀ ਐਤ ਦੁਆਯਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਊਯਜਾ ਜ਼ਯਯੂਤ ਦ 50 ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਦ ਸਨ, ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ 
ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਤ ਚਯ ਯਸ ਸਨ ਜਾ ਨਸੀਂ ਜਾਂ ਉ ਤ ਭਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਸੀਂ। ਭਾਂ ਦ ਦੁੱਧ ਤ ੱਰ ਯਸ ਸ਼ੂਧਨ ਦ ਫੱਲਚਆ ਂਨੰੂ ਚਯਣ ਵਾਰ  ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਯੂ 

ਲਵੱਚ ਨਸੀਂ ਲਲਣਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਉਸ LFP ਰਈ ਮ ਨਸੀਂ ਸਨ।  
 

ਮ ਏ ਏਾਯਨ ਸਣ ਵਾਰ  ਨੁਏਾਨਾਂ ਰਈ LFP ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਬੁਤਾਨ ਦਯ ਦੀ ਣਨਾ ਉੱਯ ਲਦੱਤੀ ਾਯਣੀ ਲਵੱਚ ਰਤੀ ਸ਼ੂ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਪੀਡ ਰਾਤ 

ਬੁਤਾਨ ਦਯ ਦ 60 ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮ ਚਾਯਾਾਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਯਾਾਸ ਜਭੀਨ ਦ ਏੜਾਂ ਦੀ ਆਭ ਲਸਣ ਭਯੱਥਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਪੀਡ ਰਾਤ, 

ਜ ਵੀ ੱਟ੍ ਸਵ, ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਤੱਥ ੱਤਯ • ਭਈ 2021 

USDA ਇੱਏ ਫਯਾਫਯ ਅਵਯ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, ਯੁਜ਼ਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਏਯਜ਼ਾ ਰਦਾਤਾ ਸ। 


