ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ ੂੰ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਯੂੰ ਤਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਇਰੀਗੇਸਿਡ ਲੈਂ ਡ
ਰੈਗਲੇ ਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) (ILRP) ਦੇ ਤਸਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ?

ILRP ਵਪ੍ਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ ੂੰ ਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਕੀ ਤਿਾਡੀ

ਤੋਂ ਰਸਿੂੰ ਦ ਦੇ ਸਨਕਾ (ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਗਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ,

ਜਾਇਦਾਦ ਵਪ੍ਾਰਕ

1

ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ?

ਨਿੀਂ

ਛੋਿ
ਤਿਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ILRP ਦੇ

ਿਾਂ

ਤਸਿਤ ਕਵਰ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ
ਨਹੀਂ ਿੈ।

ਕੀ ਇਿ ਸ ੂੰ ਜੀ ਗਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ2
(ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕੀਤੇ
ਸਬਨਾ)?

ਨਾਈਿਰੇਿ) ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਰਸਿੂੰ ਦ ਜਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਨਕ ਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾ ਕਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ੀਣ ਜਾਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾ
ਕਦੀ ਿੈ। ILRP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ

ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸ ੂੰ ਜੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਤੋਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣਾ ਿੈ।

ਛੋਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿੀਂ

ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਛੋਿ ਦੀ

ਮਦਦਗਾਰ ILRP ਲ ਿੰ ਕ

ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ੂੰ ਪ੍ਰਕ

ਿਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਿੀਂ ILRP ਦੇ

ਕੀ ਇਿ ਸਕ ੇ ਅਿੱ ਡ ਆਰਡਰ
ਤਸਿਤ ਕਵਰ ਿੈ ?
3

ਿਾਫ਼ ਨਾਲ ੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਿਾਂ

ILRP ਵੈਿੱਬ ਾਈਿ:
https://www.waterboards.ca.gov/
centralvalley/water_issues/
irrigated_lands/

ਨਿੀਂ

ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਿਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ILRP ਦੇ ਤਸਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ
ਤਿਾਨੂੰ ਸਕ ੇ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਵਪ੍ਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ ੂੰ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਲਈ ਰੈਗਲੇ ਿਰੀ ਕਵਰੇਜ ਿਾ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ:
ਤਰੀਕਾ 1

› ਲਕਸੇ ਗੱ ਠਜੋੜ ਲ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮ

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

ਹੋਣਾ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ)

ਾਟਰ ਬੋਰਡ – ILRP
ਆਮ ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਂ
ਤਰੀਕਾ 2

› ਲ ਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਕ

ਜੋਂ ਕ ਰੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਸਜ ਸਵਿੱ ਚ

ਪ੍ਾਲਣਾ, ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ੋਰਸਿੂੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਾਮਲ ਿੈ)

• ਤਿਾਨੂੰ ਵਾਿਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਿ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ੋ ੜ ਿੈ:

ੈਕਰਾਮੈਂਿੋ ਦਫ਼ਤਰ:

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

- ਇਿੱ ਕ ਮਨਸ਼ਾ (ਇੂੰ ਿੈੈੰਿ) ਦਾ ਨੋਸਿ

ਅਤੇ
- ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕੀ ਫ਼ੀ

1

ਫਰੇਜਨੋ ਦਫ਼ਤਰ:

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

ILRP ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵਪ੍ਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ ੂੰ ਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਿ ਸ ੂੰ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਿੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਸਜੂੰ ਨਹਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਖਾ ੀਅਤਾਂ ਿੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ: 1) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਔਪ੍ਰੇਿਰ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ
ਪ੍ੈ ਿੀ ਾਇਡ ਯਜ਼ ਸਰਪ੍ੋਰਸਿੂੰ ਗ (ਕੀਿਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਿ ਕਰਨ) ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮੌਜਦਾ ਔਪ੍ਰੇਿਰ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੰਬਰ / ਪ੍ਰਸਮਿ ਨੂੰਬਰ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ; 2) ਫ ਲ ਨੂੰ ਸਕ ੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਾਰਿੀ ਨੂੰ ਵੇਸਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਜ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ
ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, (a) ਇਿੱ ਕ ਇੂੰ ਡ ਿਰੀ ਕੋਪ੍ਰੇਸਿਵ, (b) ਵਾਢੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲੇ /ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ, ਜਾਂ (c) ਇਿੱ ਕ ਸ ਿੱ ਧੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਕ ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਡੀਆਂ; 3) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਔਪ੍ਰੇਿਰ ਫੈਡਰਲ
ਸਡਪ੍ਾਰਿਮੈਂਿ ਔਫ ਿਰੈਜਰਰੀ ਇੂੰ ਿਰਨਲ ਰੈਵੇਸਨਊ
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ਰਸਵ ਫਾਰਮ 1040, ਸ਼ੈਸਡਊਲ F ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਕ ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਿੈਕ ਭਰਦਾ ਿੈ।

ਸ ੂੰ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ – ਵਪ੍ਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ ਲਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸ ੂੰ ਜੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਜ ਸਵਿੱ ਚ ਉਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਸਜੂੰ ਨਹਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵਪ੍ਾਰਕ ਫ਼ ਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਪ੍ਰ ਿਾਲੇ ਵੇਚਣ ਯੋਗ (ਉਦਾਿਰਣ
ਵਜੋਂ ਅੂੰ ਗਰ ਦੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਫ ਲ) ਨਿੀਂ ਿਨ। ਸ ੂੰ ਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਨਰ ਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਸਧਤ ੇਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
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ਅਿੱ ਡ ਆਰਡਰ – ਿੋਰ ਵਾਿਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਸਧਤ ਇ ਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਸਜੂੰ ਨਹਾਂ ਲਈ ILRP ਦੇ ਤਸਿਤ ਵਾਧ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੂੰ ਦੀ। ਸਕ ੇ ਿੋਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਾਲ ਕੂੰ ਫਾਈਨਡ ਐਨੀਮਲ
ਫੈਸ ਲੀਿੀ ਆਰਡਰ (ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ, ਪ੍ੋਲਿਰੀ, ਪ੍ਸ਼-ਪ੍ਾਲਣ) ਿੈ।

