USDA ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ

8

ਿਬਪਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ

ਏਜੰ ਸੀ

ਬਰਫਬਾਰੀ

ਅੱ ਗ ਲਗਣਾ

ਗੈ ਰ-ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸਬੰ ਧੀ ਿਬਪਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (NAP) - ਗੈ ਰ-ਬੀਮਾ
ਯੋ ਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ
ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੱ ਟ ਪੈ ਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਨੂੰ
ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ ।

FSA

8

8

ਪੇ ੜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (TAP) - ਯੋ ਗ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਪੇ ੜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਪੇ ੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਿਜੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਏ ਪੇ ੜਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਅੰ ਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ
ਲਾਗਤ �ਹੱ ਸੇ ਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਪ� ਤੀਸ਼ਤ
(ਆਮ ਮੌ ਤ ਤੋ ਂ ਨਾਰਮਲ ਮੌ ਤ ਦਰ ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ) ਦੀ
ਯੋ ਗਤਾ ਵਾਲੀ ਮੌ ਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ ।

FSA

8

ਤੂਫਾਨ / ਟਾਈਫੂ ਨ

ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨਮੀ/ਹੜ ਆਉਣਾ

ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹਵਾਵਾਂ /ਤੂਫਾਨ

ਸੋ ਕਾ ਪੈ ਣਾ

ਓਲੇ ਪੈ ਣਾ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ/
ਗੈ ਸਾਂ ਦਾ ਿਨਕਾਸ

ਜੰ ਮਣਾ

ਭੂਚਾਲ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਿਕਸ਼� ੀ ਿਵਭਾਗ

ਹਾਂ, ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਯੋ ਗ ਿਬਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ

ਹੋ ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ� ਾਂ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਾਰੇ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋ ਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ):
•
•
•
•
•
•

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ
ਿਕਸ਼� ੀ ਿਵਭਾਗ

•
•
•
•
•
•

ਿਵਸਫੋ ਟ;
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਵੱ ਧਣਾ;
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਖਸਕਣਾ;
ਿਚੱ ਕੜ ਧੱ ਸਣਾ;
ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫਾਨ;
ਤੂਫਾਨ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਸਮੇ ਤ;

ਟਾਇਡਲ ਵੇ ਵ;
ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਓ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਪਾਣੀ;
ਕੀੜੇ -ਮਕੌ �ੜੇ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣਾ;
ਪੌ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ;
ਿਬਜਲੀ ਪੈ ਣਾ; ਅਤੇ
ਹੋ ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ।

ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ:

ਿਬਪਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ

ਏਜੰ ਸੀ

ਡੇ ਅਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (DIPP) - ਡੇ ਅਰੀ
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ
ਰੈ ਗੂਲੇ ਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱ ਚਾ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ
ਿਵੱ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਸ਼ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ�ਿਕ ਇਹ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਪ� ਮਾਣੂ ਰੇ ਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇ ਡੀਓ ਐਕਿਟਵ ਕਣ, ਜਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ
ਰਿਹੰ ਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋ ਂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

FSA

ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ
ਰੋ ਕਥਾਮ

ਪ� ਮਾਣੂ ਰੇ ਡੀਏਸ਼ਨ / ਰੇ ਡੀਓ ਐਕਿਟਵ
ਕਣ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ
ਰਸਾਇਣਕ ਰਿਹੰ ਦ ਖੂੰਹਦ

FSA = ਫਾਰਮ ਸੇ ਵਾ ਏਜੰ ਸੀ | NRCS = ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋ ਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ | RMA = ਜੋ ਖਮ ਪ� ਬੰਧਨ ਏਜੰ ਸੀ

ਿਬਪਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ੋ ਗ ਰ ਾ ਮ ' ਤੇ ਇੱ ਕ
ਨਜ਼ਰ

United States
Department of
Agriculture

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ; ਹੋ ਰ ਪ� ਤੀਬੰ ਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
USDA ਿਬਪਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, farmers.gov/recover 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇ ਵਾ ਕੇ ਂ ਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇ ਵਾ ਕੇ ਂ ਦਰ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ, farmers.gov/service-locator 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਇੱ ਕ ਅਨੁਮੋ ਿਦਤ ਬੀਮਾ ਪ� ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ, ਏਜੰ ਟ ਲੋ ਕੇ ਟਰ ਜਾਂ rma.usda.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।
USDA ਇੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌ ਕਾ ਪ� ਦਾਤਾ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020
ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ
2266 USDA ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ

ਖੇ ਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਚਾਵ
ਫਾਰਮ ਸੇ ਵਾ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) | ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋ ਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ (NRCS) | ਜੋ ਖਮ ਪ� ਬੰਧਨ ਏਜੰ ਸੀ (RMA)

ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ
USDA ਿਬਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ
ਆਈਕਨ ਕੀਅ
ਿਬਪਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ

ਏਜੰ ਸੀ

ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ – ਉਨ� ਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰ
ਮੌ ਸਮ ਸਬੰ ਧੀ ਖਤਿਰਆਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ
ਖਰੀਿਦਆਂ ਸੀ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬੀਮਾਕ�ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌ ਦੇ ਉਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥਾ
ਤੋ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

RMA

ਸੁਰੱ ਿਖਆਪਣ ਿਰਜ਼ਰਵ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (CRP) ਘਾਹ
ਚਰਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾਗਾਹ ਿਵੱ ਚ ਚਰਨਾ - ਅਮਰੀਕੀ
ਸੌ ਕਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਉੱ �ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ D2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਧ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ CRP ਅਿਭਆਸਾਂ ਉੱ �ਤੇ
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਘਾਹ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰਾਗਾਹ ਿਵੱ ਚ
ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਇੱ ਕ
ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱ ਚ ਘੱ �ਟੋ
ਘੱ ਟ 40 ਪ� ਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟਾ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ।

FSA

ਪਸ਼ੂਆਂ , ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ
'ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਮੱ ਛੀਆਂ ਦੇ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਲਈ
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ (ELAP) - LFP ਅਤੇ
LIP ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਬਮਾਰੀ
(ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੂੰਆਂ ਤੋ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇ ਤ),
ਮਾੜੇ ਮੌ ਸਮ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਹਾਲਤਾਂ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਬਰਫਬਾਰੀ
ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਅੱ ਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ
ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ , ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱ ਖੀਆਂ ਅਤੇ
ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਮੱ ਛੀਆਂ ਦੇ ਯੋ ਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆਪਣ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (ECP) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੋ ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱ ਚ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ
ਫੰ ਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

FSA

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਜੰ ਗਲ ਬਹਾਲੀ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (EFRP)
- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਿਨੱਜੀ
ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜੰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਫੰ ਡ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਲਕਾਂ
ਨੂੰ ਹੜ� ਾਂ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ
ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

FSA

ਫਾਰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ - ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ
ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋ ਂ
ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਿਟੰ ਗ ਲੋ ਨ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਓਪਰੇ ਿਟੰ ਗ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਰਿਹਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

FSA

= ਹਾਂ

ਬਰਫਬਾਰੀ

= ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

= ਨਹੀਂ

ਅੱਗ ਲਗਣਾ

ਤੂਫਾਨ / ਟਾਈਫੂਨ

(ਫੁਟਨੋ
ੱ ਟ ਵੇਖੋ)

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨਮੀ/ਹੜ ਆਉਣਾ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹਵਾਵਾਂ /ਤੂਫਾਨ

ਸੋ ਕਾ ਪੈ ਣਾ

ਓਲੇ ਪੈ ਣਾ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ/
ਗੈ ਸਾਂ ਦਾ ਿਨਕਾਸ

ਜੰ ਮਣਾ

ਭੂਚਾਲ

ਿਬਪਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ

ਏਜੰ ਸੀ

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ
(EQIP) - ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਰੋ ਤ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਪ� ਭਾਵਤ ਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਈ ਿਮੱ ਟੀ
ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਢਾਹ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਅਤੇ ਰੋ ਕਥਾਮ
ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇ ਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਮ� ਣੇ ਬੈ ਠ ਕੇ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ� ਾਂ ਕਾਰਜਾਂ
ਿਵੱ ਚ ਸਟ� ੀਮ ਬੈ ਂਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਗ� ਾਸਡ ਵਾਟਰ-ਵੇ ਅ
ਅਤੇ ਬਫ਼ਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NRCS ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਪ� ਾਪਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ� ਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਾਹੀ
ਤੋ ਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ
ਤੋ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

NRCS

ਬਰਫਬਾਰੀ

ਅੱਗ ਲਗਣਾ

ਤੂਫਾਨ / ਟਾਈਫੂਨ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨਮੀ/ਹੜ ਆਉਣਾ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹਵਾਵਾਂ /ਤੂਫਾਨ

ਸੋ ਕਾ ਪੈ ਣਾ

ਓਲੇ ਪੈ ਣਾ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ/
ਗੈ ਸਾਂ ਦਾ ਿਨਕਾਸ

ਜੰ ਮਣਾ

ਭੂਚਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਾਅ
ਲਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

1

1

²

1

1

1

1

3

1

1

ਐਮਰਜੈਂ ਸੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (EWP-ਬਹਾਲੀ)
- ਸਥਾਨਕ ਿਕਮyooਿਨਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂੰ ਨੂ
ਹੜ�ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੋਕਾ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਭੂਚਾਲ, ਹਨੇਰੀ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ੰ ਨੂਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

1

NRCS

ਪ�ੋ ਜੈਕਟ ਫੰਡ ਸਟ�ੀਮ ਚੈਨਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਬ�ਰੱਜਾਂ
ਦੇ ਮਲਬੇ ੰ ਨੂਹਟਾਉਣ, ਿਬਹ ਗਏ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ੰ ਨੂਮੁੜ
ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ; ਖਰਾਬ ਹੋਈ
ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂੰ ਨੂਠੀਕ ਕਰਨਾ; ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ
ਢਾਿਂ ਚਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ
ਇਲਾਿਕਆਂ ੰ ਨੂਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ੰ ਨੂਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਢਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ੰ ਨੂਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4

EWP ਹੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ - ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਹਾਲੀ
ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
NRCS ੰ ਨੂਪਾਰੰਪਰਾਗਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ
ਿਵਕਿਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ (FPE)
ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਸਾਈਟ EWP-FPE ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ੰ ਨੂਪੂਰਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿ
ਕ ਿਕ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਿਵਧਾ ੰ ਨੂਹਾਸਲ ਕਰਨਾ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ੰ ਨੂਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਵਧੇਰੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਪਹੰ ਚੁ ਹੈ।

FSA

FSA = ਫਾਰਮ ਸੇ ਵਾ ਏਜੰ ਸੀ
NRCS = ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋ ਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ
RMA = ਜੋ ਖਮ ਪ� ਬੰਧਨ ਏਜੰ ਸੀ

ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਚਾਰਾ ਿਬਪਤਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (LFP) - ਉਨ� ਾਂ
ਯੋ ਗ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱ�ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱ ਗ
ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮ� ਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ
ਜੋ ਿਕ ਸਥਾਈ ਬਨਸਪਤੀ ਕਵਰ ਨਾਲ ਜੱ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰੀ
ਗਈ ਚਰਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਰੇ ਲਈ
ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।

FSA

ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (LIP) - ਆਮ ਮੌ ਤ
ਦੀ ਦਰ ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਦੀਆਂ ਮੌ ਤਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਮੌ ਸਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਯੋ ਗ ਪ� ਭਾਵ ਦਾ
ਿਸੱ ਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, LIP ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱ �ਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੰ ਘੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ, LIP ਉਨ� ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਯੋ ਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਤੋ ਂ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇ ਚਣਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ ।

FSA

5

ਹਾਂ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਸੰ ਘੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪ� ਬੰਧਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱ ਗ ਦੁਆਰਾ ਪ� ਭਾਵਤ ਹੋ ਈ ਹੈ , ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ� ਾਪਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ
ਨਹੀਂ, ਿਸਵਾਇ ਜਦੋ ਂ ਐਨਥ�ੈ ਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬਿਧਤ ਹੋ ਵੇ
7
ਹਾਂ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੌ ਤਾਂ FSA ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌ ਸਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਜੰ ਮ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਈਆਂ ਹੋ ਣ।
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6

6

7

FSA = ਫਾਰਮ ਸੇ ਵਾ ਏਜੰ ਸੀ
NRCS = ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋ ਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ
RMA = ਜੋ ਖਮ ਪ� ਬੰਧਨ ਏਜੰ ਸੀ

