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ਸੰਔ 

2018 ਦਾ ਔਤੀਫਾੜੀ ਸੁਧਾਯ ਓਾਨੰੂਨ (2018 ਫਾਯਭ ਵਫਿੱਰ), ਸ਼ੂਧਨ ਭੁਆਿਜਾ ਰਕਯਾਭ (LIP) 

ਨੰੂ ਅਖ਼ਵਤਆਯ ਵਦੰਦਾ ਹ ਵਓ ਇਹ ਰਕਯਾਭ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਓਯਓ ਆਭ ਵਭਰਤ-ੂ

ਦਯ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸ਼ਆੂਂ ਦੀ ਭਤ ਰਈ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮਕ ਭਾਰਓਾਂ ਅਤ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨੰੂ ਰਾਬ 

ਉਰਫਧ ਓਯਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਮਕ ਅਵਤ ਦਾ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ, ਮਕ ਵਫਭਾਯੀ ਅਤ 
ਜਾਨਿਯਾਂ ਦ ਹਭਰ  ਨੰੂ ਿਔਵਦਆਂ ਫਡਯਰ ਸਯਓਾਯ ਿਰੋਂ  ਜੰਕਰਾਂ ਸਫੰਧੀ ਓਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਵਪਯ ਤੋਂ ਸ਼ 

ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਡਯਰ ਓਾਨੰੂਨ ਿਰੋਂ  ਸੁਯਿੱਵਔਅਤ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਬੜੀਏ ਅਤ 
ੰਛੀਆਂ ਦ ਵਸ਼ਓਾਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਾਿਾ, LIP ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮਕ ਭਾਰਓਾਂ ਨੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਓਯਓ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਹਣ ਿਾਰ  ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ 

ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿਚਣਾ ੈਂਦਾ ਹ। 
 

U.S. ਔਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਕ (USDA) ਫਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (FSA) LIP ਦਾ ਰਫੰਧ ਓਯਦੀ ਹ। 
ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ਆਣ ਆ ਿਾਯਣ ਿਾਰੀ ਖਟ੍ਨਾ – ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਨੁਓਸਾਨਾਂ 
ਰਈ ਮਕਤਾ ਨੰੂ ਵਨਯਧਾਯਤ ਨਹੀਂ ਓਯਦੀ। ਸ਼ੂਆ ਂਦ ਭਾਰਓ ਜਾਂ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ ਨੰੂ FSA 

ਰਈ ਰਿਾਣਮਕ ਸਫੂਤ ਜ਼ਯੂਯ ਭਹੁਿੱਈਆ ਓਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਓ ਇਹ ਨਾ ਵਸਯਫ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ 

ਦਾ ਓਾਯਣ ਹ, ਫਰਵਓ ਵਸਿੱਧ ਨੁਓਸਾਨ ਜਾਂ ਭਤ ਦਾ ਓਾਯਣ ਫਵਣਆ ਸੀ। 
 
ਭਾਰਓਾਂ ਰਈ LIP ਬੁਕਤਾਨ ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯਾਂ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ, ਜ ਵਓ USDA ਦ 
ਔਤੀਫਾੜੀ ਸਓਿੱਤਯ ਿਰੋਂ  ਵਨਯਧਾਯਤ ਓੀਤ ਕਏ ਢੁਓਿੇਂ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਫਜ਼ਾਯ ਭੁਿੱਰ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ 

ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਰਟ੍ਯੀ ਜਾਂ ਸੂਯਾਂ ਸਫੰਧੀ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਦਯਾਂ, ਭਾਰਓਾਂ ਰਈ ਵਨਯਧਾਯਤ 

ਦਯਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹਣਕੀਆਂ, ਯ ਇਹ ਢੁਓਿੇਂ ਸ਼ੂਆ ਂ ਰਈ ਰਾਈਆਂ ਕਈਆ ਂ ਰਾਕਤਾਂ ਦੀ 
ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਸਤ ਦ 75 ਫੀਸਦ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

2018 ਫਾਯਭ ਵਫਰ ਨੇ 2019 ਵਿਿੱਚ ਰਾਕ ੂਹਏ LIP ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਓਝੁ ਰਫੰਧਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਯਭੀਭ 

ਓੀਤੀ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਤਯਭੀਭਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ: 

• ਓੜਾਓ ਦੀ ਠੰਡ ਓਯਓ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਨੰੂ ਟ੍ੀਓਾਓਯਣ ਦ ਰਟ੍ਓਾਿੱਰ ਜਾਂ 
ਟ੍ੀਓਾਓਯਣ ਦੀ ਓਭੀ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਯਿੱਔ ਵਫਨਾ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਭੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ; ਅਤ 

• ਵਫਭਾਯੀਆਂ, ਜ ਵਓ ਿਓਟ੍ਯ ਓਯਓ ਹਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ਟ੍ੀਓਾਓਯਣ ਜਾਂ 
ਢੁਓਿੀਂ ਰਫੰਧਓੀ ਰਓਵਟ੍ਸ ਨਾਰ ਓੰਟ੍ਯਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤੀਆਂ ਕਈਆਂ, ਓਯਓ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ 

ਨਾਰ ਹਏ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ ਭੁਆਿਜ਼ਾ ਭੁਹਿੱਈਆ ਓਯਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਫਭਾਯੀਆ ਂਵਹਰਾਂ ELAP 

ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 
 

ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਭਾਰਓ 

LIP ਈ ਯਗ ਹਣ ਈ: 

 

• ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ ਅਤ/ਜਾਂ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਓਯਓ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਹਣ ਿਾਰ  ਵਦਨ ਸ਼ਆੂ ਂ

ਦ ਭਾਰਓ ਓਰ ਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਓਾਨੰੂਨੀ ਭਾਰਓੀ ਜ਼ਯਯੂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ 

 

 
 
 
 

• ਭਾਰਓ ਦ ਸ਼ੂ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਵਓਸ ਇਿੱਓ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ 

ਜ਼ਯਯੂ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ: 

• ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦ ਵਸਿੱਧ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ 
ਆਭ ਵਭਰਤ-ੂਦਯ ਨਾਰੋਂ  ਿਿੱਧ ਭਤਾਂ ਹਣੀਆਂ, 

• ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦ ਵਸਿੱਧ ਨਤੀਜ 
ਿਜੋਂ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਹਏ ਹਨ ਅਤ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਚ ਕਏ 

ਸੀ। 
ਯਗ ਪਸ਼ੂ: 

 

• ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ ਿਾਰ  ਵਦਨ, ਉਹ ਔਤੀ ਦ ਓੰਭਾਂ ਦ ਵਹਿੱਸ 
ਿਜੋਂ ਓਾਯਫਾਯੀ ਓੰਭ ਵਿਿੱਚ ਜ਼ਯੂਯ ਰਿੱਕ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ; 

ਅਤ 
• ਔਤੀ ਦ ਓੰਭਾਂ ਦ ਵਹਿੱਸ ਿਜੋਂ ਓਾਯਫਾਯੀ ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ਅਰਾਿਾ 

ਹਯਨਾਂ ਓਾਯਣਾਂ ਰਈ ਇਸਤਭਾਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤ ਕਏ ਹਣ 
ਚਾਹੀਦ ਜਾਂ ਸੰਬਾਰਓ ਨਹੀਂ ਯਿੱਔ ਕਏ ਹਣ ਚਾਹੀਦ। 
ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡਓ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਅਿਾਯਾ ਖੁੰ ਭਣ ਿਾਰ 
ਜੰਕਰੀ ਜਾਨਿਯ, ਾਰਤੂ ਜਾਨਿਯ ਜਾਂ ਭਨ ਯੰਜਨ ਓਯਨ 

ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਸ਼ਓਾਯ ਓਯਨਾ, ਯਿੱਸੀ ਦ ਫੰਦ ਨਾਰ 

ਜਾਨਿਯ (ਖੜ ਜਾਂ ਸ਼ੂ) ਪੜਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਅ ਰਈ ਇਸਤਭਾਰ 

ਓਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਹ। 
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LIP ਰਈ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਵਓਸਭਾਂ ਮਕ ਹ ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ: 
 

ਪਸ਼ੂ ਪਟਰੀ ਸੂਰ ਹਰ 
ਭੀਟ੍ ਰਈ ਫਾਰਗ਼ ਸਾਨਹ  

ਫੀਫ ਰਈ ਫਾਰਗ਼ ਕਾਈਆਂ 

ਫਾਰਗ਼ ਭਿੱਝ/ਜੰਕਰੀ ਸਾਨਹ  

ਫਾਰਗ਼ ਫੀਫਰ ਸਾਨਹ  

ਫਾਰਗ਼ ਫੀਫਰ ਕਾਈਆਂ 

ਫਾਰਗ਼ ਭਿੱਝ/ਜੰਕਰੀ ਕਾਈਆਂ ਫਾਰਗ਼ 

ਡਅਯੀ ਸਾਨਹ  

ਡਅਯੀ ਿਾਰੀਆਂ ਫਾਰਗ਼ ਕਾਈਆਂ ਨਾਫਾਰਗ਼ 

ਫੀਫ ਸ਼ੂ 

ਨਾਫਾਰਗ਼ ਭਿੱਝ/ਜੰਕਰੀ ਸਾਨਹ  ਨਾਫਾਰਗ਼ 

ਫੀਫਰ 

ਡਅਯੀ ਿਾਰ  ਨਾਫਾਰਗ਼ ਸ਼ੂ 

ਵਚਓਨ, ਫਰਾਿੱਇਰਯ, ਿੱਠੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆ ਂ(ਆਭ ਅਓਾਯ) 

(4.26 ਤੋਂ 6.25 ੌਂਡ) 

ਵਚਓਨ, ਛਟ੍ ਵਚਓਨ, ਆਂਡ ਦਣ ਿਾਰੀਆਂ ਓੁਓੜੀਆਂ 

ਵਚਓਨ, ਿੱਠੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆਂ/ਓਯਵਨਸ਼ ਭੁਯਗ਼ੀਆਂ 
(ਛਟ੍ਾ ਅਓਾਯ) (4.26 ੌਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍) 

ਯਸਟ੍ਯ (6.26 ਤੋਂ 7.75 ੌਂਡ)  

ਸੁਯ ਯਸਟ੍ਯ/ਅੰਕ (7.76 ੌਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ) 

ਫਤਖ਼ਾਂ, ਫਤਖ਼ਾਂ ਦ ਚੂਚ  

ਫਤਖ਼ਾਂ, ਫਤਖ਼ਾਂ  

ਹੰਸ, ਹੰਸ ਦ ਚੂਚ  

ਹੰਸ, ਹੰਸਨੀ  

ਟ੍ਯਓੀ, ਓੁਓੜੀ/ਫਤਖ਼ ਦਾ ਚੂਚਾ 

ਟ੍ਯਓੀ, ਨਯ ਟ੍ਯਓੀ, ਫਰਾਇਯ, ਯਸਟ੍ਯ 

ਦੁਿੱਧ ਚੁੰ ਖਣ ਿਾਰ  ਛਟ੍/ਨਯਸਯੀ ਿਾਰ  
ਸੂਯ (50 ੌਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍) 

ਸੂਯ, ਹਰਓ ਔਿੱਸੀ ਸੂਯ, ਛਟ੍ੀ ਸੂਯੀ (50 

ਤੋਂ 150 ੌਂਡ) 

ਸੂਯ, ਸੂਯੀ, ਜੰਕਰੀ ਸੂਯ,  

ਹਰਓ ਔਿੱਸੀ ਸੂਯ, ਛਟ੍ੀ ਸੂਯੀ (151 ਤੋਂ 
450 ੌਂਡ) 

ਸੂਯ, ਸੂਯੀ, ਜੰਕਰੀ ਸੂਯ (450 ੌਂਡ ਤੋਂ 
ਿਿੱਧ) 

ਅਰਾਓਾ 

ਵਹਯਨ  

ਫਾਯਾਵਸੰਕਾ  

ਈਭੂ  

ਈਓੁਆਈਨ (ਖੜ ਿਯਕਾ ਜਾਨਿਯ) 

ਫਓਯ, ਫਾਯਾਵਸੰਕ ਿਯਕ ਫਓਯ, ਫਓਯੀਆ ਂ 

ਫਓਯ, ਫੁਿੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਰਈ ਫਓਯ/ਫਹੁਤ ਛਟ੍ 
ਫਓਯ  

ਰਾਭਾ 

ਸ਼ੁਤਯਭੁਯਗ਼  

ਯੇਂਡੀਅਯ  

ਓਯੀਫੂ 

ਬਡ, ਦੁੰ ਫਾ  

ਬਡ, ਬਡ  

ਬਡ, ਰਰਾ 
 

ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਸਫੰਧੀ ਇਓਯਾਯਨਾਭ ਿਾਰ  ਉਤਾਦਓ 
(ਰਟ੍ਯੀ ਅਤ ਸੂਯ) 

ਵਸਯਫ ਰਟ੍ਯੀ ਅਤ ਸੂਯ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਓਸਭਾਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਰਈ 

ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ LIP ਹਠ ਮਕ ਹ ਸਓਦ ਹਨ। 
LIP ਰਈ ਮਕ ਹਣ ਿਾਸਤ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ ਹਯ ਸਾਯੀਆਂ ਮਕਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ 
ੂਯੀਆਂ ਓਯਨ ਤੋਂ ਅਰਾਿਾ, ਰਟ੍ਯੀ ਜਾਂ ਸੂਯਾਂ ਸਫੰਧੀ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ 

ਓਰ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਜ਼ਯਯੂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: 
• ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਓਫਜ਼ਾ ਅਤ ਓੰਟ੍ਯਰ; ਅਤ 
• ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਉਤਾਦਨ ਸਫੰਧੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵਧਯਾਂ ਦ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਨੇਭ, ਸ਼ਯਤਾਂ 

ਅਤ ਵਜੰ਼ਭਿਾਯੀਆ ਂਤਅ ਓਯਨ ਰਈ ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਭਾਰਓ ਨਾਰ 

ਵਰਔਤੀ ਸਭਝਤਾ। 
ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂਆ ਂਰਈ LIP ਹਠ ਨੁਓਸਾਨਾਂ ਰਈ ਮਕ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਓਯਓ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਿੱਟ੍ 

ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਵਚਆ ਸੀ। 
 

ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ 
ਇਿੱਓ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਵਤਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਓਈ ਿੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਵਓ ਵਜਹੜ ਰਾਬਾਂ ਰਈ ਫਨਤੀ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ, ਉਹ ਓਰੰਡਯ 

ਸਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿਾਯੀ ਹ: 
• ਮਕ ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ ਦੀ ਖਟ੍ਨਾ; 
• ਮਕ ਵਫਭਾਯੀ; ਅਤ 
• ਮਕ ਹਭਰਾ। 

ਮਕ ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ ਦੀ ਖਟ੍ਨਾ ਦਾ ਭਤਰਫ ਹ, ਫਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ 
ਅਸਾਧਾਯਣ ਨੁਓਸਾਨ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਰਾ ਭਸਭ, ਇਹ ਖਟ੍ਨਾ ਉਸ ਸਭੇਂ ਿਾਯੀ ਸੀ, 
ਜਦੋਂ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਵਭਆਦ ਦਯਾਨ ਉਸਦ ਿਾਯਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਨਹੀਂ ਓੀਤੀ ਕਈ, 

ਵਜਸਦ ਵਸਿੱਧ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਮਕ ਸ਼ਆੂਂ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਹਇਆ ਹ। ਵਜਹਨਾਂ ਰਾਬਾਂ 
ਰਈ ਫਨਤੀ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ, ਇਹ ਖਟ੍ਨਾ ਉਸ ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਓ ਮਕ 

ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ ਵਿਿੱਚ ਜ਼ਯਯੂ ਿਾਯਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ: ਮਕ ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ 

ਭਸਭ ਦੀਆਂ ਖਟ੍ਨਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, ਯ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਓ ਸੀਭਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਫਾਯਭ ਦ ਰਕਯਾਭਾਂ ਫਾਯ FSA ਉ-ਰਸ਼ਾਸਓ ਜਾਂ ਵਡਜ਼ਾਈਨੀ ਿਰੋਂ  ਵਨਯਧਾਯਤ 

ਓੀਤ ਕਏ ਅਨੁਸਾਯ, ਬੂਚਾਰ; ਕੜ ਣ; ਵਫਜਰੀ ਵਡਕਣੀ; ਤਜ਼ ਤੂਫਾਨ; ਤਤ-

ਔੰਡੀ ਤੂਫਾਨ; ਹਨੇਯੀ; ਹਿਾ ਵਿਚਰ  ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਿੱਓ ਯੂ, ਜ ਵਸਿੱਵਧਆਂ 
ਜੁਆਰਾਭੁਔੀ ਪਟ੍ਣ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਹ; ਸਯਦੀਆਂ ਦਾ ਝਿੱਔੜ, ਜ ਰਕਾਤਾਯ ਵਤੰਨ 

ਵਦਨ ਯਵਹੰਦਾ ਹ ਅਤ ਤਜ਼ ਹਿਾਿਾਂ ਿਾਰਾ ਚਿੱਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਯਫਾਨੀ ਭੀਂਹ ਜਾਂ ਰ  
ਵਡਕਣ, ਬਾਯੀ ਫਯਫਿਾਯੀ ਅਤ ਓੜਾਓ ਦੀ ਠੰਡ ਿਾਰ  ਤਾਭਾਨ; ਝਿੱਔੜ-ਝਾਂਜਾ; 
ਹੜਹ; ਫਯਫਾਨੀ ਝਿੱਔੜ; ਜੰਕਰ ਦੀ ਅਿੱਕ; ਅਵਤ ਦੀ ਕਯਭੀ; ਓੜਾਓ ਦੀ ਠੰਡ; ਅਤ 
ਤਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਨਾਰ ਵਸਿੱਵਧਆਂ ਹਠਾਂ ਆਉਣ ਿਾਰੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ। ਸਓਾ ਇਿੱਓ ਮਕ ਅਵਤ 

ਦ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ ਦੀ ਖਟ੍ਨਾ ਨਹੀਂ ਹ, ਜਦ ਤਿੱਓ ਇਹ ਐਨਥਰਓਸ ਨਾਰ ਨਾ ਜੁੜੀ 
ਹਿ, ਇਹ ਇਿੱਓ ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਹ, ਜ ਸਓ ਓਯਓ ਿਾਯਦੀ ਹ ਅਤ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ 
ਮਕ ਸ਼ੂ ਭਯ ਜਾਂਦ ਹਨ। 
ਮਕ ਵਫਭਾਯੀ ਦਾ ਭਤਰਫ ਇਿੱਓ ਅਵਜਹੀ ਵਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਹ, ਜ ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ 

ਦੀ ਖਟ੍ਨਾ ਨਾਰ ਿਧ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਵਜਸਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਵਸਿੱਵਧਆਂ ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 
ਨੁਓਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਐਨਥਰਓਸ, ਸਾਇਨ ਫਓਟ੍ੀਯੀਆ (ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ 

2015 ਵਿਿੱਚ ਸ਼ੁਯਆੂਤ ਹਈ ਸੀ) ਅਤ ਰਾਓਸਯ ਜ਼ਵਹਯ ਪਰਣਾ (ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ 

2015 ਵਿਿੱਚ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਹਈ ਸੀ) ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, ਯ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਓ ਸੀਭਤ ਨਹੀਂ ਹ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਾਿਾ, ਮਕ ਵਫਭਾਯੀ ਦਾ ਭਤਰਫ ਹ, ਇਿੱਓ ਅਵਜਹੀ ਵਫਭਾਯੀ, ਜ 
ਿਓਟ੍ਯਾਂ ਓਯਓ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਅਤ/ਜਾਂ ਪਰਦੀ ਹ ਅਤ ਟ੍ੀਓਾਓਯਣ ਜਾਂ ਢੁਓਿੇਂ ਰਫੰਧਓੀ 
ਢੰਕ-ਤਯੀਓ ਉਰਫਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਕ ੂਓੀਤਾ ਵਕਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਓੀਤਾ 
ਵਕਆ ਸੀ, ਵਜਸਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਆਭ ਵਭਰਤ-ੂਦਯ ਨਾਰੋਂ  ਿਿੱਧ ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ 

ਹਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਜੀਬ ਨੀਰੀ ਹਣੀ, EHD ਅਤ CVV ਸ਼ਾਭਰ ਹ, ਯ ਇਹਨਾਂ 
ਤਿੱਓ ਸੀਭਤ ਨਹੀਂ ਹ। 
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ਮਕ ਹਭਰ  ਦਾ ਭਤਰਫ ਹ, ਜਾਨਿਯਾਂ ਦ ਹਭਰ  ਨੰੂ ਫਡਯਰ ਸਯਓਾਯ ਿਰੋਂ  
ਜੰਕਰਾਂ ਸਫੰਧੀ ਓਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਵਪਯ ਤੋਂ ਸ਼ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਡਯਰ ਓਾਨੰੂਨ ਿਰੋਂ  
ਸੁਯਿੱਵਔਅਤ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਬੜੀਏ ਅਤ ੰਛੀਆਂ ਦ ਵਸ਼ਓਾਯੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, ਵਜਸਦ ਵਸਿੱਧ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 

'ਤ ਿਵਚਆ ਵਕਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਕ ਸ਼ਆੂਂ ਦੀ ਭਤ ਆਭ ਵਭਰਤ-ੂਦਯ ਨਾਰੋਂ  ਿਿੱਧ ਹ। 
 

ਬੁਕਤਾਨ 

ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਮਤ ਨਾ ਹਏ ਨੁਕਸਾਨ 

ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ ਨਾਰ ਹਏ ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ LIP ਬਕੁਤਾਨ ਨੰੂ ਆਭ ਵਭਰਤ-ੂਦਯ 

ਨਾਰ ਤਯਤੀਫ ਦਓ, ਉਸ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਸਵਭਆ ਂ 'ਤ ਉਤਾਦਓ ਦ ਵਹਿੱਸ ਨਾਰ ਮਕ 

ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਕਣਤੀ ਯਾਹੀਂ ਢੁਓਿੇਂ ਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ 

ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ ਵਹਸਾਫ ਰਾਉਂਦਾ ਹ।  ਭਜੂਦਾ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ 

ਦੀਆਂ ਦਯਾਂ ਇਸ ਤਿੱਥ-ਸ਼ੀਟ੍ ਦ ਅਖ਼ੀਯ 'ਤ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈਆ ਂਹਨ। 
 

ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮਕ ਭਾਰਓਾਂ ਰਈ LIP ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ, ਸਾਯਣੀ 1 ਵਿਿੱਚ 

ਉਰਫਧ ਓਯਾਏ ਕਏ ਅਨੁਸਾਯ ਸ਼ੂਆ ਂਦ ਸਤ ਿਾਜਫ ਫਜ਼ਾਯ ਭੁਿੱਰ ਦ 75 

ਫੀਸਦ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਹ। 
 

ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਸਫੰਧੀ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ LIP ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ, 

ਸਾਯਣੀ 2 ਵਿਿੱਚ ਉਰਫਧ ਓਯਾਏ ਕਏ ਅਨੁਸਾਯ ਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਭਤ ਦ ਸਫੰਧ 

ਵਿਿੱਚ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ ਿਰੋਂ ਨੁਓਸਾਨ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਓਯਨ ਦੀ ਸਤ 

ਆਭਦਨ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਦ 75 ਫੀਸਦ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਹ।  
 

ਇਓਯਾਯਨਾਭ ਹਠ ਸ਼ਆੂਂ ਦੀ ਭਤ ਨਾਰ ਹਣ ਿਾਰੀ ਆਭਦਨ ਵਿਿੱਚ ਹਏ 

ਨੁਓਸਾਨ ਰਈ ਭਾਰਓ ਤੋਂ ਵਭਰਣ ਿਾਰ  ਭਾਰੀ ਭਆੁਿਜ਼ ਦੀ ਯਓਭ ਵਿਿੱਚੋਂ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ 

ਉਤਾਦਓ ਦਾ LIP ਬੁਕਤਾਨ ਖਟ੍ ਜਾਏਕਾ।  
 

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਸ਼ੂ 

ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਭਾਰਓਾਂ ਰਈ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਕ ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ 

ਭਸਭ ਦੀ ਖਟ੍ਨਾ ਜਾਂ ਮਕ ਹਭਰ  ਓਯਓ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਵਚਆ ਵਕਆ ਹ, 
ਰਈ LIP ਬੁਕਤਾਨ ਦਾ ਢੁਓਿੇਂ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ 

ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ ਵਹਸਾਫ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਯਓਭ ਸ਼ਾਭਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਜ ਉਸ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਸਵਭਆ ਂ'ਤ ਉਤਾਦਓ ਦ ਵਹਿੱਸ ਵਿਿੱਚ ਮਕ ਸ਼ੂਆ ਂ

ਦ ਭਾਰਓ ਨੰੂ ਵਭਰਦੀ ਹ। ਜ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਮਕ ਸ਼ੂ, ਢਓੁਿੇਂ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਰਈ 

ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ ਨਾਰੋਂ  ਿਿੱਧ 'ਤ ਿਚ ਕਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਈ ਓਈ 

ਬੁਕਤਾਨ ਵਭਰਦਾ। 
 

ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਂਿਾਂ ਅਤ ਸਮਾਯਵਿਤ ਕੁ ਆਮਦਨ (AGI) 

2017 ਅਤ ਰਕਯਾਭ ਦ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਾਰਾਂ ਰਈ, ਰਤੀ ਵਿਅਓਤੀ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ 
ਸੰਸਥਾ ਦ ਰਕਯਾਭ ਸਾਰ ਦ ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ ਨਹੀਂ ਹ। 
ਜ ਵਿਅਓਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਤ AGI $900,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹ, ਤਾਂ ਤਯਤੀਫ 

ਦਓ ਸਭਾਮਵਜਤ ਓੁਰ ਆਭਦਨ ਦਾ ਭੁਰਾਂਓਣ ਓਯਨ ਰਈ ਇਿੱਓ ਵਿਅਓਤੀ ਜਾਂ 
ਸੰਸਥਾ LIP ਹਠ ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਅਮਕ ਹ।  
ਵਸਿੱਧ ਅਖ਼ਵਤਆਯ ਸਫੰਧੀ ਰਫੰਧ LIP 'ਤ ਰਾਕ ੂਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਵਸਿੱਧ ਅਖ਼ਵਤਆਯ 

ਹਠ AGI ਰਫੰਧ, ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਅਰਾਈ ਓਯ ਯਹ ਵਿਅਓਤੀ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ 
ਸੰਸਥਾ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਓਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਉ-ਸੰਸਥਾ ਵਿਿੱਚ ਵਦਰਚਸੀ 
ਵਿਔਾਉਣ ਿਾਰ  ਰਓਾਂ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸ਼ਥਾਿਾਂ 'ਤ ਰਾਕ ੂਹੁੰ ਦ ਹਨ। 

ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾਂਿਾਂ ਫਾਯ ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਈ www.fsa.usda.gov/ limits 

'ਤ ਜਾ। 
 

LIP ਰਈ ਅਰਾਈ ਓਯਨਾ 
ਭਾਰਓ ਜਾਂ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ LIP ਰਾਬ ਰਾਤ ਓਯਨ ਰਈ ਸਥਾਨਓ FSA 

ਦਫਤਯਾਂ ਵਿਔ ਅਰਾਈ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ। 
ਭਾਰਓਾਂ ਜਾਂ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਓਸਾਨ ਦ ਮਕ ਓਾਯਣ ਓਯਓ 
ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਹਇਆ ਹ, ਨੰੂ ਸਥਾਨਓ FSA ਦਫਤਯ ਵਿਿੱਚ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ 
ਨ ਵਟ੍ਸ ਅਤ ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਜ਼ਯੂਯ ਜਭਹਾ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਜ ਅਸਰ 

ਥਾਂ ਿਾਰੀ ਓਾਉਂਟ੍ੀ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਵਜਿੱਥ ਸ਼ਆੂਂ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਹਇਆ ਹ। 
ਮਕਤਾ ਦਾ ਵਨਯਣਾ ਓਯਨ ਰਿੱਵਕਆਂ, ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ ਰਈ ਉਸ ਓਾਉਂਟ੍ੀ ਵਿਿੱਚ 

ਮਕ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚ ਭਾਰਓ ਜਾਂ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ ਦੀਆ ਂ ਸਾਯੀਆ ਂ

ਵਦਰਚਸੀਆ ਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਯਿੱਔਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਸਾਯ ਸ਼ ਓਯਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 
ਭਾਰਓ ਜਾਂ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ ਨੰੂ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ ਵਹਰੀ ਿਾਯੀ ਤਾ 
ਰਿੱਕਣ ਦ 30 ਓਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ ਨ ਵਟ੍ਸ ਜ਼ਯੂਯ ਦਾਇਯ 

ਓਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਇਸਦ ਨਾਰ ਹੀ ਵਜਸ ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ ਵਿਿੱਚ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ 

ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਿਾਯੀ ਸੀ, ਦ ਖ਼ਤਭ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 60 ਓਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 

ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਦਾਇਯ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 
2021 LIP ਨੁਓਸਾਨਾਂ ਰਈ ਸ਼ੂਆ ਂਦ ਭਾਰਓ ਅਤ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓ, ਵਜਿੱਥ 
ਨੁਓਸਾਨ ਹਇਆ ਸੀ, ਅਸਰ ਥਾਂ ਿਾਰੀ ਓਾਉਂਟ੍ੀ ਵਿਿੱਚ 2021 LIP ਰਾਬਾਂ ਰਈ 

ਅਰਾਈ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ। 
ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ ਨ ਵਟ੍ਸ ਅਤ ਅਯਜ਼ੀ ਦਾਇਯ ਓਯਨ ਦੀ 
ਅੰਤਭ ਤਾਯੀਖ਼ਾਂ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਤ ਸਾਯਣੀ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈਆ ਂਹਨ: 
 

ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਮਤ 

ਅਤ/ਿਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਣ 

ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ 

ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਭੁਗਤਾਨ ਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ 2019 ਅਤ 
ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਾਯ ਸਾਰ। 

30 ਓਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਓ 

ਜਦੋਂ ਵਹਿੱਸਾ ਰਣ ਿਾਰ  ਨੰੂ 

ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ ਵਹਰੀ 
ਿਾਯੀ ਤਾ ਰਿੱਕਣ ਦ 
 

ਵਜਸ ਓਰੰਡਯ ਸਾਰ 

ਵਿਿੱਚ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ 
ਸਵਥਤੀ ਿਾਯੀ ਸੀ, ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ 60 ਵਦਨ 

 

ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਓਯਓ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਹਏ ਸ਼ੂਆਂ ਨਾਰ ਹਏ ਨੁਓਸਾਨਾਂ ਰਈ 

ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਮਕ ਭਾਰਓਾਂ ਤੋਂ ਵਭਰੀਆ ਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ 'ਤ ਓਾਯਿਾਈ ਓੀਤੀ ਜਾਏਕੀ 
ਅਤ ਇਸ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟ੍ ਵਿਿੱਚ ਦਿੱਸ ਕਏ ਅਨੁਸਾਯ ਓਾਯਿਾਈ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। 

ਰਟ੍ਯੀ ਜਾਂ ਸਯੂਾਂ ਸਫੰਧੀ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨੰੂ ਉਤਾਦਓ ਦ 
ਇਓਯਾਯਨਾਭ ਦੀ ਓਾਿੱੀ ਅਤ ਮਕਤਾ ਦਾ ਵਨਯਣਾ ਓਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਓਈ 

ਹਯ ਸਹਾਇਓ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਜ਼ਯਯੂ ਜਭਹਾ ਓਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਭਾਰਓਾਂ ਰਈ 

ਜ਼ਯਯੂਤਾਂ ਿਾਂਕ, ਨੁਓਸਾਨ ਦਾ ਸਫੂਤ, ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਆੂਂ ਦੀ ਭਜੂਦਾ ਅਸਰ ਥਾਂ 
ਅਤ ਭਤ ਦ ਸਭੇਂ 'ਤ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦ ਸਹਾਇਓ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਜ਼ਯੂਯ ਵਿਔਾਉਣ 
ਚਾਹੀਦ ਹਨ।  

http://www.fsa.usda.gov/%20limits
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ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਸਫੰਧੀ ਦਸਤਾਿਜ਼ 

ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਭਾਰਓਾਂ ਅਤ ਓੰਟ੍ਰਓਟ੍ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨੰੂ ਸਾਯ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਯੀ ਢੁਓਿੀਂ 
ਜਾਣਓਾਯੀ (ਤਦਾਦ ਅਤ ਵਓਸਭ ਸ਼ਾਭਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ) ਜ਼ਯਯੂ ਦਯਜ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ ਅਤ ਜ ਇਿੱਓ ਮਕ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਤਾਂ ਓਯਓ ਨੁਓਸਾਨ ਜਾਂ 
ਸਿੱਟ੍ ਰਿੱਕਣੀ ਅਤ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਚਣ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ 
ਫਹੁਤ ਭਾੜਾ ਅਸਯ ੈਂਦਾ ਹ।  

 

ਭਾਰਓ, ਵਜਹਨਾਂ ਦ ਸ਼ੂ ਮਕ ਅਵਤ ਦ ਖ਼ਯਾਫ ਭਸਭ ਦੀ ਖਟ੍ਨਾ ਜਾਂ ਮਕ ਹਭਰ  
ਓਯਓ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਹਏ ਸੀ, ਨੰੂ ਿਔਵਦਆਂ ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਵਚਆ 

ਸੀ, ਨੰੂ ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਚਣ ਦਾ ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਓਯਨ ਿਾਰਾ ਸਫਤੂ ਜ਼ਯੂਯ 

ਭੁਹਿੱਈਆ ਓਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਯ ਤੀਜੀ ਵਧਯ (ਵਜਿੇਂ 
ਚਾਯ ਦੀ ਵਿਓਯੀ, ਫੁਿੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਜਾਂ ਸੌਂਣ ਦੀ ਸਹਰੂਤ) ਨੰੂ ਹੀ 
ਿਵਚਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

 

ਦਸਤਾਿਜ਼, ਜ ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਖਿੱਟ੍ ਓੀਭਤ 'ਤ ਿਚ ਜਾਣ ਦ ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਓਯਨ ਿਾਰ  
ਸਫੂਤ ਭੁਹਿੱਈਆ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, ਯ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਓ ਸੀਭਤ ਨਹੀਂ 
ਹਨ: 

• ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਨਰਾਭੀ, ਚਾਯ ਦੀ ਵਿਓਯੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਓਯੀ ਦੀਆਂ ਯਸੀਦਾਂ 
ਜਾਂ 

• ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਓਯੀ ਸਫੰਧੀ ਹਯ ਇਹ ਵਜਹੀਆਂ ਸਹਰੂਤਾਂ 
• ਸੌਂਣ ਦੀ ਸਹਰੂਤ ਦੀਆਂ ਯਸੀਦਾਂ 
• ਰਸਵਸੰਕ ਰਾਂਟ੍ ਦੀਆਂ ਯਸੀਦਾਂ 

ਜ਼ਖ਼ਭੀ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਓਯੀ ਰਈ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਵਿਿੱਚ, ਿਚ ਕਏ ਜਾਨਿਯ ਦੀ 
ਓੀਭਤ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਰ, ਵਓਸਭ ਅਤ ਿਚ ਕਏ ਬਾਯ ਦੀ 
ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਯਯੂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 
 

FSA ਮਕਤਾ ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਨ ਰਈ ਵਫਨੈਓਾਯ ਿਰੋਂ  ਵਦਿੱਤੀ ਕਈ ਜਾਣਓਾਯੀ 
ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਓਯਕੀ। ਰੜੀਂਦੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦਣਾ ਸਿ-ਇਿੱਛਓ ਹ; ਹਾਰਾਂਵਓ ਸਾਯੀ 
ਰੜੀਂਦੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾ, ਰਕਯਾਭ ਦ ਰਾਬ ਭਨਜ਼ਯੂ ਜਾਂ ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਓੀਤ 
ਜਾਣਕ। 
 

ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਈ 

ਇਹ ਤਿੱਥ ਿੱਤਯ ਵਸਯਫ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦ ਉਦਸਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ ਮਕਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਾਂ 
ਾਫੰਦੀਆਂ ਰਾਕ ੂਹ ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ। FSA ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਯਾਭਾਂ ਫਾਯ 
ਿਧਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਈ farmers.gov  'ਤ ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਓ FSA 

ਦਫਤਯ ਨਾਰ ਸੰਯਓ ਓਯ। ਆਣ ਸਥਾਨਓ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ 
ਰਕਾਉਣ ਰਈ, farmers.gov/service-center-locator ਤ ਜਾ।

 
 
 

ਤਿੱਥ ਿੱਤਯ - ਅਰਰ 2021 

http://farmers.gov/
http://farmers.gov/service-center-locator
http://farmers.gov/service-center-locator
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ਸਾਰਣੀ 1: ਯਗ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦ ਮਾਕਾਂ ਈ LIP ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 75% ਤੱਕ 

ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ) 

ਨਸ ਵਕਸਮ ਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ 2021 ਪਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਗੁਤਾਨ ਦਰ 

ਅਪਾਕਾ   $283.33 

ਬੀਫ਼ ਫਾਰਗ਼ ਸਾਨਹ  $1,195.31 

ਕਾਂ $919.47 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 250 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $163.15 

250 ਤੋਂ 399 ੌਂਡ $441.56 

400 ਤੋਂ 799 ੌਂਡ $609.53 

800 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $1,015.88 

ਬੀਫ਼  ਫਾਰਗ਼ ਸਾਨਹ  $1,453.19 

ਕਾਂ $1,159.95 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 250 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $234.56 

250 ਤੋਂ 399 ੌਂਡ $586.99 

400 ਤੋਂ 799 ੌਂਡ $861.94 

800 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $1,280.62 

ਕਾਂ $1,560.75 

ਮੱਝ/ਿੰਗੀ ਸਾਨਹ  ਫਾਰਗ਼ ਸਾਨਹ  $1,882.98 

ਕਾਂ $1,560.75 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 250 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $353.58 

250 ਤੋਂ 399 ੌਂਡ $586.99 

400 ਤੋਂ 799 ੌਂਡ $1,282.63 

800 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $1,721.86 

800 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $1,767.63 

ਰੇਂਡੀਅਰ (ਕਰੀਬ)ੂ ਸਾਯ  $382.60 

ਵਿਕਨ ਫਰਾਿੱਇਰਯ/ ਿੱਠੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆਂ (ਆਭ 

ਅਓਾਯ) 

4.26 ਤੋਂ 6.25 ੌਂਡ $2.12 

ਵਚਓਨ  $0.19 

ਵਸਯਫ ਆਂਡ ਦਣ ਿਾਰੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆਂ 
(ਰਅਯਸ) 

 $4.00 

ਿੱਠੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆ ਂ/ਓਯਵਨਸ਼ ਓੁਓੜੀਆਂ 
(ਛਟ੍ਾ ਅਓਾਯ) 

4.26 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $1.43 

ਯਸਟ੍ਯ 6.26 ਤੋਂ 7.75 ੌਂਡ $2.70 

ਸੁਯ ਯਸਟ੍ਯ/ਅੰਕ 7.76 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $3.55 

ਡਅਰੀ ਫਾਰਗ਼ ਸਾਨਹ  $1,042.76 

ਕਾਂ $975.00 

ਨਾਫਾਰਗ਼ 250 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $43.24 

250 ਤੋਂ 399 ੌਂਡ $243.75 

400 ਤੋਂ 799 ੌਂਡ $487.50 

800 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $739.59 

 
 
 
 
 
 

ਤਿੱਥ ਿੱਤਯ - ਅਰਰ 2021 



ਸ਼ੂਧਨ ਭੁਆਿਜਾ ਰਕਯਾਭ  6 

 

 

 

ਸਾਰਣੀ 1: ਯਗ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦ ਮਾਕਾਂ ਈ LIP ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 75% ਤੱਕ 

ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ) 
 

ਨਸ  ਵਕਸਮ  ਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ  2021 ਪਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਗੁਤਾਨ ਦਰ 

ਵਹਰਨ ਸਾਯ  $382.60 

ਬਤਖ਼ਾਂ ਫਤਖ਼ ਦ ਚੂਚ  $0.68 

ਫਤਖ਼ਾਂ  $4.24 

ਬਾਰਾਵਸੰਗਾ   $531.09 

ਈਮੂ   $152.61 

ਈਕੁਆਈਨ (ਘੜ 
ਿਰਗਾ ਿਾਨਿਰ) 

  $648.61 

ਹੰਸ ਹੰਸ  $24.91 

ਛਟ੍ੀ ਫਤਖ਼  $5.23 

ਬਕਰੀਆਂ ਫਾਯਾਵਸੰਕ ਿਯਕ ਫਓਯ  $229.35 

ਫਓਯੀਆਂ  $148.52 

ਫੁਿੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਰਈ ਫਓਯੀਆ/ਂਭਭਨੇ  $100.63 

ਾਮਾ   $229.02 

ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ਼   $648.00 

ਰੇਂਡੀਅਰ   $382.60 

ਭਡ ਬਡ (ਈਿਜ਼)  $144.80 

ਰਰਾ  $169.39 

ਦੁੰ ਫਾ  $399.14 

ਸੂਰ ਦੁਿੱਧ ਚੁੰ ਖਣ ਿਾਰ  ਨਯਸਯੀ ਦ ਛਟ੍ ਸੂਯ 50 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $28.57 

ਹਰਓ ਔਿੱਸੀ ਸੂਯ, ਛਟ੍ੀ ਸੂਯੀ 50 ਤੋਂ 150 ੌਂਡ $52.22 

ਸੂਯੀ, ਜੰਕਰੀ ਸੂਯ, ਔਿੱਸੀ ਸੂਯ, ਛਟ੍ੀ ਸੂਯੀ 151 ਤੋਂ 450 ੌਂਡ $75.86 

ਜੰਕਰੀ ਸੂਯ, ਸੂਯੀ 450 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $112.32 

ਟਰਕੀਸ ਓੁਓੜੀਆਂ  $3.71 

ਟ੍ਭਜ਼, ਫਰਾਇਯ, ਯਸਟ੍ਯ  $18.00 
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ਸਾਰਣੀ 2: ਪਸ਼ੂਆ ਂਦ ਯਗ ਕੰਟਰਕਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਈ LIP ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੀਮਤਾਂ 75% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ) 

 

ਨਸ 

 

ਵਕਸਮ 

 

ਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ 
 

2021 ਪਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਗੁਤਾਨ ਦਰ 

ਵਿਕਨ ਫਰਾਿੱਇਰਯ, ਿੱਠੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆਂ (ਆਭ 

ਅਓਾਯ) 

4.26 ਤੋਂ 6.25 ੌਂਡ $0.23 

ਵਚਓਨ  $0.16 

ਵਸਯਫ ਆਂਡ ਦਣ ਿਾਰੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆਂ 
(ਰਅਯਸ) 

 $0.24 

ਿੱਠੀਆ ਂਓੁਓੜੀਆ,ਂ ਓਯਵਨਸ਼ ਓੁਓੜੀਆਂ 
(ਛਟ੍ਾ ਅਓਾਯ) 

4.26 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $0.16 

ਯਸਟ੍ਯ 6.26 ਤੋਂ 7.75 ੌਂਡ $0.30 

ਸੁਯ ਯਸਟ੍ਯ/ਅੰਕ 7.76 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $0.39 

ਬਤਖ਼ਾਂ ਫਤਖ਼ਾਂ  $0.47 

ਫਤਖ਼ ਦ ਚੂਚ  $0.47 

ਹੰਸ   $2.74 

ਸੂਰ ਦੁਿੱਧ ਚੁੰ ਖਣ ਿਾਰ  ਨਯਸਯੀ ਦ ਛਟ੍ ਸੂਯ 50 ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖਿੱਟ੍ $3.25 

ਹਰਓ ਔਿੱਸੀ ਸੂਯ, ਛਟ੍ੀ ਸੂਯੀ 50 ਤੋਂ 150 ੌਂਡ $7.84 

ਸੂਯੀ, ਜੰਕਰੀ ਸੂਯ, ਔਿੱਸੀ ਸੂਯ, ਛਟ੍ੀ ਸੂਯੀ 151 ਤੋਂ 450 ੌਂਡ $11.39 

ਜੰਕਰੀ ਸੂਯ, ਸੂਯੀ 451 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿਿੱਧ $46.16 

ਟਰਕੀਸ ਓੁਓੜੀਆਂ  $0.41 

ਟ੍ਭਜ਼, ਫਰਾਇਯ, ਯਸਟ੍ਯ  $1.98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USDA ਇਿੱਓ ਫਯਾਫਯ ਅਿਸਯ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਿਾਰਾ, ਯੁਜ਼ਕਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਓਯਜ਼ਾ ਰਦਾਤਾ ਹ। 


