
ਕੀ FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਂੈਦਾ ਹੈ? 

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ ਿਕਸ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ 

ਏਜੰਸੀ (FSA) ਦ ੇਪ� ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 

ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਬਾਰ ੇਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਿਜਵੇਂ  ਿਕ ਤਬਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਰਤੀ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਅਤ ੇ

ਆਊਟਰੀਚ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਸਦੱਸ 

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਨੰੂ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਦ ੇ

ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਰੂਪ ਦਣੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਿਵੱਚ FSA ਫਾਰਮ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਦ ੇ

ਿਨਰਪੱਖ ਅਤ ੇਿਨਆਸੰਗਤ ਪ� ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇ

ਹਨ ਅਤ ੇਖਤੇੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਪ� ਤੀ ਜਵਾਬਦਹੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।

FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ?  

ਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਰਕੇ FSA ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ 

ਿਕਸਾਨਾਂ  ਅਤ ੇਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ  ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦ ੇਸਦੱਸ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਾਉਂਟੀ 

ਕਮਟੇੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ  ਦ ੇਸਾਥੀਆਂ (ਸਥਾਨਕ 

ਿਕਸਾਨਾਂ  ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਝੜ 

ਿਵੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਦ ੇਹਨ।

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ ਦਸ਼ੇ ਭਰ ਿਵੱਚ FSA ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰਾਂ  

ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲਂੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਕੇ FSA ਦਫਤਰ ਲਈ 

ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸਥਾਨਕ 

ਿਕਸਾਨਾਂ  ਤਂੋ ਬਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਿਕਸਾਨਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ 

ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਕਕਸੇ ਸਦ ੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ  ਪਰਭਾਵੀ ਹ ੁੰ ਦੀ 

ਹੈ? 

ਕਮਟੇੀਆਂ ਦ ੇਸ ੰਚਾਲਨ ਫੈਸਲ ੇਸਰਬਸ ੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂ ਦ ੇ

ਹਨ ਅਤ ੇਕਮਟੇੀ ਸਦਿੱ ਸ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਂ  ਦੀ ਕਭ ੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇ

ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਕਕਸਮਾਂ  ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ  ਅਤ ੇਆਿਾਜ਼ ਦੀ 

ਪ� ਤੀਕਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਉਹ ਕਕਹੜੇ ਮ ੱ ਕਦਆਂ 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  ਰਾਜ 

ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇਸਮੀਿਖਆਵਾਂ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਾਂ ਝ ੇ(SDA) 

ਿਕਸਾਨਾਂ  ਅਤ ੇਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ  ਦੀ ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਿਨਰਪੱਖ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਬਾਰ ੇਰਾਜ ਕਮਟੇੀ ਨੰੂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ  

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਖਤੇੀ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇFSA ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇਾਂ  

ਅਤ ੇਪ� ਬੰਧਾਂ  ਬਾਰ ੇਿਕਸਾਨਾਂ  ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਕਹੜੇ-ਕਕਹੜੇ ਅਹ ਦੇ ਹਨ? 

ਕਮਟੇੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ� ਧਾਨ, ਉਪ ਪ� ਧਾਨ ਵੋਿਟੰਗ ਮਂੈਬਰ, 

ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਗੈਰ-ਵੋਿਟੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤ ੇਜਕੇਰ ਲਾਗੂ

ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ  ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵੋਿਟੰਗ SDA ਸਦੱਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।। 

ਮਂੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਕਕਵਂੇ ਬਣਾਂ ? 

ਅਹੁਿਦਆਂ 'ਤ ੇਵੋਿਟੰਗ ਮੌਜੂਦਾ COC ਸਦੱਸ ਿਵਚਕਾਰ ਹਰ 

ਜਨਵਰੀ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 

ਰੱਖਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਣਾਂ  ਹੋ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? 

1930 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਿਵੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਂ ਗਰਸ 

ਦੁਆਰਾ "ਐਗ� ੀਕਲਚਰ ਐਡਜਸਟਮਂੈਟ 

ਐਡਿਮਿਨਸਟ� ਸ਼ੇਨ" (ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਪ� ਸ਼ਾਸਨ) 

ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਦ ੇਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਇਨਪੁਟ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ 

ਪ� ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ।

ਸਾ ੁੰਨ  ਕਭੁੰ ਨਤਾ ਦੀ ਪਰਤੀਕਨਧਤਾ ਕਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ? 

SDA ਿਕਸਾਨਾਂ  ਅਤ ੇਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ  ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ

ਿਕਸਮਾਂ  ਦੀ ਿਨਰਪੱਖ ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਫ਼ਾਰਮ ਸਿਰਵਸ ਏਜ ੰਸੀ
ਯੂਨਾਈਟਡੇ ਸਟਟੇ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

ਕਾਉਂਟੀ  ਕਮਟੇੀ (COC) 
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ਸਮਂੇ ਦੀ ਵਚਨਬ ੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?  

ਬੈਠਕਾਂ  ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਂੋ ਿਤੰਨ ਘੰਟ ੇਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਕੇਰ ਿਕਸ ੇਿਦੱਤ ੇਮਹੀਨੇ ਨੰੂ ਚਰਚਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ  ਬੈਠਕਾਂ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ ੇ

ਬੈਠਕਾਂ  ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਜਾਂ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱੁਦ ੇ

ਉੱਠ ਖੜ�  ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ  ਭੌਿਤਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ  ਕਕੁ ੰਨੀਆਂ ਲੰੁ ਬੀਆਂ ਹਨ? 

ਕਤ ੰਨ ਸਾਲ। 

ਕੀ ਇੱ ਥੇ ਕਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ  ਹਨ? 

ਕੁਿੱ ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ  ਲਈ ਕਤ ੰਨ ਕਮਆਦਾਂ  ਦੀ ਸੀਮਾ। 

ਚ ਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਨਯ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ COC ਸਦ ੱਸ ਕਵ ੱਚ 

ਕੀ ਅੁੰ ਤਰ ਹਨ? 

ਦੋਵੇਂ  ਅਹੁਿਦਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਦ ੇਵੋਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਿਨਯੁਕਤ ਸਦੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਵਾਂ ਝ ੇਲੋਕਾਂ  

ਦੀ ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ  ਅਹੁਦ ੇਵੋਿਟੰਗ ਸਦੱਸ ਹਨ।

ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀ ਹੈ? COC ਸਦ ੱਸ ੁੰਨ  ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ 

ਲਾਭ ਜਾਂ  ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਸਦੱਸ ਨੰੂ ਕਮਟੇੀ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ  ਿਵੱਚ ਆਉਣ 

ਅਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਮਟੇੀ ਸਦੱਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ  ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

ਕੀ COC ਸਦ ੱਸ ੁੰਨ  ਸੰੁ ਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰੁ ਕਨਆ ਜਾਂ ਦਾ 

ਹੈ? 

ਨਹੀਂ 

ਉਹਨਾਂ  ੁੰਨ  ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਹਾਲਾਂ ਿਕ COC ਸਦੱਸ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, 

ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਅਤ ੇਕਾਉਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤ ੇ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, COC ਸਦੱਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਨੈ ਿਤਕਤਾ 

ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਕਹ ੱਤਧਾਰਕ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ) ਉਹਨਾਂ  ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਕਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਹ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ 

ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗਾਂ  ਿਵੱਚ ਜਾਂ  ਿਕਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਮੰੂਹ ਤਂੋ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂ ਝੀ ਕਰਕ ੇਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 

COC ਕ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰੁ ਭਾਲ ਸੇਵਾ (NRCS) ਦੇ  

ਫੈਸਕਲਆਂ ੁੰਨ  ਕਕਵਂੇ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

COC NRCS ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਿਵੱਚ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤ-ਸ਼ਅੇਰ ਦਰਾਂ  ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਿਦੰਦ ੇਹਨ। COC ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਪ� ਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, ਜੋ 

NRCS ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨਾਂ  ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਨੰੂ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰੁ ਸਥਾਵਾਂ  ੁੰਨ  COC ਚੋਣਾਂ  ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਕਉਂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ FSA ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਦ ੇਪ� ਸ਼ਾਸਨ 'ਤ ੇਸਥਾਨਕ 

ਇਨਪੱੁਟ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜੰਸਾਂ  ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ ੇਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ, ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ, ਤਬਾਹੀ 

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇਐਮਰਜਂੈਸੀ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਟੇੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ  ਦ ੇਪ� ਸ਼ਾਸਕੀ 

ਵਰੇਿਵਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ ਪਹੰੁਚ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ  ਦ ੇਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦਣੇ 

ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ  ਦ ੇਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਨੰੂ ਸਵੇਾ ਪ� ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਮੈਨੁੰ   ਕਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਮਂੈ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕਵ ੱਚ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ?

ਇੱਕ COC ਸਦੱਸ ਜਾਂ  ਿਵਕਲਪਕ ਵਜਂੋ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਰਕੇ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ 

ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵ ੇਜੋ ਿਕਸ ੇਫਾਰਮ ਜਾਂ  ਖਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ  ਉਸਨੰੂ 

ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪ� ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ FSA 

ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਂੈਦਾ ਜਾਂ  ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵ;ੇ U.S. ਦਾ 

ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਵ;ੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵ;ੇ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵ;ੇ ਅਤ ੇਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ  

ਬਹੁ-ਕਾਉਂਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ ੇਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਵੇਾ 

ਕਰਗੇਾ।

"ਕਕਸੇ ਵੀ FSA ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵ ੱਚ ਸਕਹਯੋਗ" ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ 

ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਖਤੇੀ ਜਾਂ  ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦ ੇਕਾਰਜ(ਜਾਂ ) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ� ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵ ੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ FSA ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਲਾਭਾਂ  ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ  ਪ� ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ

ਕੀ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ੁੰਨ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ  ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ? 

ਹਾਂ । ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ  ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਾਮਜ਼ਦ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਂ ਝ ੇ(ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ) ਿਕਸਾਨਾਂ  

ਜਾਂ  ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ  ਦੀ ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਨੰੂ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ 

ਦਾਖਲ ਕੀਤ ੇਜਾਂ ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਦ ੇਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ 

ਪ� ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਣਨ ਲਈ, ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ FSA- 669A 'ਤ ੇ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਸਵੇਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿਹਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡ ੇFSA ਕਾਉਂਟੀ ਆਿਫਸ ਤ ੇਅਤ ੇ

fsa.usda.gov/elections ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਕਕਸੇ ੁੰਨ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ 

ਉਹਨਾਂ  ੁੰਨ  ਸ ਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ? 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਕਅਕਤੀਆਂ ੰਨ  ਸ ਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ 

FSA-669A ਤ ੇਨਾਮਜ਼ਦ ਿਕਅਕਤੀ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ

ਹਨ। ਜਕੇਰ ਉਮੀਿਦਾਰ ੰਨ  ਕਕਸ ੇਹੋਰ ਿਕਅਕਤੀ ਜਾਂ  ਕਕਸ ੇਸੰ 

ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰ ਉਸ 

ਿਕਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ ੰਪ� ਕ ਕਰਗੇਾ ਤਾਂ  ਜੋ ਉਸ ੰਨ  ਸ ਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ ੇਕਕ ਉਸ ੰਨ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਉਹ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਸੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ  ਉਨਹ ਾਂ  ੰਨ  ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 

ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਮੈਨੁੰ   ਕਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਕਕ ਮਂੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ  ਯੋਗ ਹਾਂ ? 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ 

ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਖਤੇੀ ਕਰਦ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇUSDA 

ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਦ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ  FSA ਤਂੋ ਕਰਜ਼ਾ 

ਿਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ  ਦਾ ਸਮਾਂ  

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਨਵੰਬਰ ਿਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ� ਸ਼ਾਸਕੀ ਖਤੇਰ 

(LAA) ਚੋਣਾਂ  ਲਈ FSA ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 

ਬੈਲਟ ਵੀ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਵਗੇਾ।

ਜੇ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਮਾਕਪਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ  ਤਾਂ  ਕੀ 

ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੁੰ   ਕਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਕਕ ਮੈ ੁੰਨ  ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ  ਨਹੀਂ? 

ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤ ੇਸਿਕ� ਯ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਤੇੀ 

ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ  ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ LAA ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵਗੇਾ ਤਾਂ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਵਗੇਾ।

ਮੈਨੁੰ   ਇਹ ਕਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਮਂੈ ਅਕਜਹੇ LAA ਕਵ ੱਚ 

ਖੇਤੀ ਕਰ ਕਰਹਾ(ਰਹੀ) ਹਾਂ  ਜੋ ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ?  

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਅਤ ੇਪੱੁਛ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ LAA ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ LAA 

ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ  ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ 

ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਭਜੇ ੇਜਾਂ ਦ ੇਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਮੈਨੁੰ   ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮਂੈ 

ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੁ ੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹਾਂ ? 

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ 

ਹੋ ਜਾਂ  ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ 

ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪ� ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

FSA ਦਫ਼ਤਰ ਤਂੋ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।
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ਮਂੈ ਵੋਟ ਕਕਵਂੇ ਪਾਵਾਂ ? 

ਬੈਲਟ ਨਵੰਬਰ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਿਕਸਾਨਾਂ  

ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ  ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਜੇ ੇਜਾਂ ਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਜਾਂ  ਤਾਂ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ  ਇਸਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਕੇਰ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 

ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੇਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਵਗੇੀ।

ਮਂੈ ਵੋਟ ਕਦਂੋ ਪਾਵਾਂ ? 

ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟ ਦ ੇਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ  ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ 

ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ 

ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ,ੇ ਮੌਜੂਦਾ COC ਸਦੱਸ, ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ 

ਬੈਲਟ ਿਗਣੇ ਜਾਂ ਦ ੇਹਨ।

ਕੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਜਨਤਕ ਹੈ? 

ਵੋਟਾਂ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲ� ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਿਵੱਚ 

ਪ� ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਉੱਤ ੇਤਾਰੀਖ ਅਤ ੇਸਮਾਂ  ਛਾਿਪਆ 

ਜਾਵਗੇਾ।

ਕੀ ਕਕਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਦ ੱਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲ ੋੜਾਂ  ਇੱ ਕੋ 

ਕਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ COC ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ(ਦੀ) 

ਹੈ? 

ਹਾਂ , ਿਕਸ ੇਕਬਾਇਲੀ ਸਦੱਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ  ਉਹੀ ਹਨ 

ਿਜਵੇਂ  ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਈ ਹਨ ਜੋ COC ਲਈ 

ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ ਜਾਂ  ਕੋਈ ਕਬਾਇਲੀ ਸੁ ੰਗਠਨ 

COC ਲਈ ਕਕਸੇ ਕਕਸਾਨ ਜਾਂ  ਪਸ਼  ਪਾਲਕ ੁੰਨ  ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ , ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਜੋ ਵਾਂ ਝ ੇਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਦੀ 

ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਜੋ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘੱਟ ਸਵੇਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ  

ਦੀ ਪ� ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀਆਂ ਲਈ 

ਿਕਸਾਨਾਂ  ਅਤ ੇਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ  ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ?  

ਿਬਲਕੁਲ! ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਯੋਗ ਿਕਸਾਨਾਂ  ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ 

ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਉਨ� ਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਟੇੀ ਚੋਣਾਂ  ਿਵੱਚ 

ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ� ੇ  ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਰ 

ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਜੇੀ ਗਈ ਹਰ ਬੈਲਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਕਸਾਨਾਂ  

ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਮ ਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬੀਲ ੇਦਾ ਸਦ ੱਸ ਹਾਂ  ਤਾਂ  ਕੀ ਮਂੈ 

COC ਚੋਣਾਂ  ਕਵ ੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ  ਯੋਗ ਹਾਂ ? 

ਹਾਂ , ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ 

ਕਬੀਿਲਆਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਦੱਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ ਜਕੇਰ 

ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਕਬੀਲੇ ਦ ੇਸਦੱਸ ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਂ  ਹੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਜ਼ਮੀਨ 

ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂਨਾਈਟਡੇ 

ਸਟਟੇ) ਦੁਆਰਾ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

fsa.usda.gov/elections 
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farmers.gov 
USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪ� ਦਾਤਾ , ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਕਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 
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