ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਇਰੀਗੇਿਟਡ ਲ� ਡਸ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ) (ILRP) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ILRP ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਵਪਾਰਕ1
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ?

ਤ� ਰਿਹੰ ਦ ਦੇ ਿਨਕਾਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਗਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ,

ਨਹ�

ਛੋਟ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ILRP ਦੇ

ਹ�

ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹ� ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਿਸੰ ਜੀ ਗਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ2

(ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ
ਿਬਨਾ)?

ਨਹ�

ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਾਈਟ�ੇਟ) ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹੰ ਦ ਜਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਜ�

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ILRP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ �ਤੇ ਿਸੰ ਜੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਕਾਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਦੀ

ਮਦਦਗਾਰ ILRP ਿਲੰਕ

ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ

ਹ�
ਕੀ ਇਹ ਿਕਸੇ ਅੱ ਡ ਆਰਡਰ
ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਹੈ ?
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹ� ILRP ਦੇ

ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹ�

ILRP ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:
https://www.waterboards.ca.gov/
centralvalley/water_issues/
irrigated_lands/

ਨਹ�

ਉਤਪਾਦਕ� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ILRP ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਚਰਣ 1

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਸੰ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

https://www.waterboards.ca.gov/
centralvalley/water_issues/
irrigated_lands/
regulatory_information/

ਿਕਸੇ ਗੱ ਠਜੋੜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਥ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ)

•

ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ – ILRP

ਜ�

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜ� ਕਵਰੇਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਣਾ,

•

ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਚਰਣ 2

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
•
ਅਤੇ
•

1

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਦਫ਼ਤਰ:

(916) 464-4611
irrlands@waterboards.ca.gov

ਇੱ ਕ ਮਨਸ਼ਾ (ਇੰ ਟੈ�ਟ) ਦਾ ਨ�ਿਟਸ
ਇੱ ਕ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਫ਼ੀਸ

ਫ�ੇਜਨ� ਦਫ਼ਤਰ:

(559) 488-4396
ilrpinfo@waterboards.ca.gov

ILRP ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਉਹ ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਖਾਸੀਅਤ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 1) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ� ਔਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਇੱ ਕ

ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਯੂਜ਼ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ) ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਔਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ / ਪਰਿਮਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; 2) ਫਸਲ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ, (a) ਇੱ ਕ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਕੋਪਰੇਿਟਵ, (b) ਵਾਢੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲੇ /ਕੰ ਪਨੀ, ਜ� (c) ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਧੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸਾਨ� ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ; 3) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ� ਔਪਰੇਟਰ ਫੈਡਰਲ

2

ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਟ�ੈਜਰਰੀ ਇੰ ਟਰਨਲ ਰੈਵੇਿਨਊ ਸਰਿਵਸ ਫਾਰਮ 1040, ਸ਼ੈਿਡਊਲ F ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤ� ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� – ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਫ਼ਸਲ� ਜ� ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਿਸੰ ਜੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲ� ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੇਚਣ ਯੋਗ (ਉਦਾਹਰਣ

ਵਜ� ਅੰ ਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਦਰਖਤ� ਦੀ ਫਸਲ) ਨਹ� ਹਨ। ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਸੇਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
3

ਅੱ ਡ ਆਰਡਰ – ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਡਰ� ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਲਈ ILRP ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਮਸਾਲ ਕੰ ਫਾਈਨਡ ਐਨੀਮਲ

ਫੈਿਸਲੀਟੀ ਆਰਡਰ (ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ) ਹੈ।

