ਅਸ� ਕੌ ਣ ਹ�

ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਬੋਰਡ (CVWB)

ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਿਸੰ ਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ

CVWB ਗਵਰਨਰ ਵੱ ਲ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਬੋਰਡ

ਪ�ਦੂਸ਼੍ਕ� ਿਵੱ ਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਧਾਤ�, ਲੂਣ, ਰੋਗਾਣੂ, ਖਾਦ ਅਤੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਨੌ ਸਥਾਨਕ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਹੈ।

ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੱ ਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਹਨ�

ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ

ਉਦਯੋਿਗਕ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਕਰਦਾ ਹੈ। CVWB ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਪਾਰਕ

ਅਦਾਿਰਆਂ, ਉਦਯੋਗ�, ਪਬਿਲਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਿਲ�ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਮਟ

ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨਲ ਵਾਟਰ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

364 Knollcrest Drive, Suite 205
ਦਫ਼ਤਰ: Redding, CA 96002
ਫੋਨ: (530) 224-4845
ਰੇਿਡੰ ਗ

ਫੈਕਸ: (530) 224-4857

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਤਾ �ਤੇ ਅਸਰ

ਆਿਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

CVWB ਦੇ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਜ�

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ �ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਿਜਵ� ਿਕ ਗ�ਜਾ,
ਡੇਅਰੀਆਂ, ਜੰ ਗਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਲ� ਡਿਫਲ, ਖਨਨ, ਗੰ ਦਾ

ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ

ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਾ

ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਓਰੇਗਨ ਬਾਰਡਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਸ ਏੰਜੇਲੇਸ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ

ਿਸਖਰ ਤੱ ਕ – ਲਗਭਗ 60,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਿਵੱ ਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਟ�ਕ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਨਕਾਸ।

2003 ਿਵੱ ਚ, CVWB ਨ� ਿਸੰ ਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਿਟਡ ਲ� ਡਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ

ਜ� ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ILRP ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸੰ ਜੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ

* ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਝੀਲ�, ਦਿਰਆਵ�

ਦੀਆਂ 58 ਿਵੱ ਚ� 38 ਕਾ�ਟੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ� ਪੂਰੀ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਿਕਨ ਰੀਵਰ ਅਤੇ

ਤੁਲਾਰੇ ਲੇ ਕ ਬੇਿਸਨ ਲਈ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਾਟਰਸਸ਼ੈ�ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ
ਸਾਰਾ ਵੈਧ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ/ਸੈਨ ਜੋਿਕਨ ਡੈਲਟਾ CVWB ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ।

Our Mission…

ਿਜਿਲ�ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਜ�

ਉਸਾਰੀ, ਫਸਲ� ਦੀ ਿਸੰ ਜਾਈ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ�, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ

11020 Sun Center Drive, Suite 200
ਦਫ਼ਤਰ: Rancho Cordova, CA 95670
ਫੋਨ: (916) 464-3291

ਫੈਕਸ: (559) 445-5910

CVWB ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਵਪਾਰ� , ਸ਼ਿਹਰ�, ਕਾ�ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ

ਖਨਨ, ਡਰੇਿਜੰ ਗ, ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ,

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ

1685 “E” Street
ਦਫ਼ਤਰ: Fresno, CA 93706
ਫੋਨ: (559) 445-5116

ਸਤਹੀ* ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ,

ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ,

www.waterboards.ca.gov/centralvalley

ਫ�ੇਸਨ�

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਅਮਲ� ਜ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਾਲੀਆਂ

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ

ਫੈਕਸ: (916) 464-4645

ਜਲਮਾਰਗ ਪ�ਦੂਸ਼੍ਕ� ਦੀ ਰਲਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜ� ਪ�ਦੂਿਸ਼ਤ

ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਪਾਣੀ ਦੀ

ਸਪਲਾਈ ਦੇ 50% ਤ� ਵੱ ਧ ਪਾਣੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 2/3
ਲੋ ਕ� ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖ�

ਏਕੜ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਿਸੰ ਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ�ਟਰਲ ਵੈਲੀ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਈ ਜਲਮਾਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਲ ਵਾਲੇ

ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ� ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਸਸਟਮ ਿਜਵ� ਨਿਹਰ� ਅਤੇ ਡਰੇਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਰੀਗੇਵਟਡ ਲੈਂ ਡਸ

ਵਪਛੋਕੜ

ਗੱ ਠਜੋੜ ਵਿਚਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ILRP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

1999 CVWB ਨੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਸੇਨੇਟ
ਵਬਲ 390 ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿੱ ਚ ILRP ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਵਗਆ।

ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ

2003 CVWB ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ILRP ਪਰਵਮਟ ਵਸਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ

ਵਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂੰ ਜੇ

(ILRP)

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱ ਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿਚ

ਕਾਇਮ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਛਟ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ
ਦਿਾਈਆਂ, ਰੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ

ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂੰ ਜਾਈ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਹੀ

ਵਸੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂ ਤਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤ ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ

ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-

ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਛੱ ਡਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਵਮਟ CVWB ਪਰਵਮਟ ਦੀਆਂ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੂੰ ਦਾ ਸੀ।

2012 CVWB ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਿੈਲੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ILRP ਦਾ ਵਿਸਿਾਰ
ਕੀਤਾ।

www.waterboards.ca.gov/centralvalley/
water_issues/irrigated_lands

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ILRP ਪਰਵਮਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ

ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਭਮੀਗਤ ਪਾਣੀ
ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਗੱ ਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਵਫਰ ਇਹਨਾਂ
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ ਿੇਰਿਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CVWB ਨੂੰ
ਵਰਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਗੱ ਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ CVWB ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?

ਿਾਟਰ ਬੋਰਡ – ILRP ਆਮ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ
ਦਫ਼ਤਰ:
ਫਰੇਸਨੋ
ਦਫ਼ਤਰ:

(916) 464-4611
irrlands@waterboards.ca.gov
(559) 488-4396
ilrpinfo@waterboards.ca.gov

1.

ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੀ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਇਕ

ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਗੱ ਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ

ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਤਪਾਦਕ CVWB ਦੇ

CVWB ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ/ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਸੂੰ ਵਜਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ, ਇੱ ਕ ਡੇਅਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੱ ਖਰੇ ਪਰਵਮਟ ਹੇਠਾਂ
ਕਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ILRP ਪਰਵਮਟ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਵਭਆਸ ਿਰਤਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਗੱ ਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ
ਸਵਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ

ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱ ਠਜੋੜ

CVWB ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਸੱ ਵਖਅਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, CVWB ਨੂੰ ਸੂੰ ਖੇਪ

ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਤਪਾਦਕ

ਕੋਈ ਿੀ ਬੂੰ ਦਾ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਿਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ

ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰ ਮ

ਇੱ ਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱ ਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ILRP ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕਸ ਨੂੰ ਪਰਵਮਟ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?

ਵਕਸ ਨੂੰ ILRP ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਗੱ ਠਜੋੜ ਵਿਕਲਪ: ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗੱ ਠਜੋੜ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ILRP ਸੈਂਟਰਲ ਿੈਲੀ ਿਾਟਰ ਬੋਰਡ (CVWB) ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਮਟ

ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

CVWB ILRP ਪਰਵਮਟ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ:

ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਸੇ

ILRP ਕੀ ਹੈ?

ਦੀ ਵਸੂੰ ਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ILRP ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਕਿਰੇਜ

ILRP ਪਹੂੰ ਚ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ILRP ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਵਮਟ ਕਿਰੇਜ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?

ਆਪਣੇ ਗੱ ਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪ: ਇੱ ਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CVWB ਕੋਲ

ਉਤਪਾਦਕ ILRP ਦੇ ਅਨਪਾਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਕੱ ਿੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਗੱ ਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੂੰ ਚ, ਵਸੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਪਰਦਾਨ

NOI ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ

ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲੇ ਿਸੀਲੇ

ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਵਟੂੰ ਗ ਲਈ ਪਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ

ਵਿਵਦਅਕ ਸੂੰ ਸਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਵਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CVWB ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਸਿਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਹਾਂ, ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ, ਜਾਂ
ਵਸੱ ਧਾ CVWB ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੂੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

