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ਗਯ-ਫੀਭਾਵਕਿਤ ਪਸਰ ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਗਯਾਭ
ਸੰ ਖ
U.S. ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਗ (USDA) ਪਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਦੁਆਯਾ ਿਫੰਵਧਤ ਗਯ-ਫੀਭਾਵਕਿਤ ਪਸਰ ਤਫਾਹੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਗਯਾਭ (NAP), ਗਯ-ਫੀਭਾਮਗ ਪਸਰਾਂ ਦ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀਆਂ, ਵਜਨਹਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਘੱ ਟ
ਦਾਿਾਯ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਜਾਂ ਪਸਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਜਾਂ ਜ ਪਸਰਾਂ ਦੀ ਵਫਜਾਈ ਤੋਂ ਯਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ।

ਕ ਣ ਮਗ ਹ?
ਮਗ ਉਤਾਦਕ
ਇੱ ਕ ਮਗ ਉਤਾਦਕ ਜਭੀਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਰਕ, ਵਕਯਾਏਦਾਯ ਜਾਂ ਪਸਰ ਦਾ ਵਹੱ ਸਦਾਯ ਹ ਜ ਵਕਸ ਮਗ ਪਸਰ ਨੂੰ ਦਾ
ਕਯਨ ਦ ਜਖਭ ਵਿੱ ਚ ਵਹੱ ਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ ਉਸ ਪਸਰ ਦ ਭਾਰਕੀ ਵਹੱ ਸ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਯ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਵਕਸ ਵਿਅਕਤੀ
ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਸਭਾਮਵਜਤ ਕੁੱ ਰ ਆਭਦਨ (AGI), NAP ਬੁਗਤਾਨਾਂ ਰਈ ਮਗ ਹਣ ਰਈ $900,000 ਤੋਂ
ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ, ਵਸੱ ਧ ਜਾਂ ਅਵਸੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਿਾਤ ਕੀਤ NAP ਬੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਵਿਅਕਤੀ
ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਰਈ ਵ ੰ ਭਿਾਯ ਠਵਹਯਾਇਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਫੁਵਨਆਦੀ (ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯੀ) ਕਿਯਜ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ
ਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਰਈ ਿਤੀ ਪਸਰੀ ਸਾਰ $125,000 ਤੱ ਕ ਸੀਵਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਿਧੀਕ (ਖਯੀਦਪਯਖਤ) ਕਿਯਜ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ ਵਸੱ ਧ ਜਾਂ ਅਵਸੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਿਾਤ ਕੀਤ ਗਏ ਵਕਸ ਿੀ NAP ਬੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਗੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਰਈ ਵ ੰ ਭਿਾਯ ਠਵਹਯਾਇਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਰਈ ਿਤੀ
ਪਸਰੀ ਸਾਰ $300,000 ਤੱ ਕ ਸੀਵਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। (ਿਾਧੂ ਜਾਣਨ ਰਈ, fsa.usda.gov/limits ਤ ਜਾਓ।)

ਮਗ ਪਸਰਾਂ
ਮਗ ਪਸਰਾਂ ਿਾਯਕ ਤਯ ਤ ਵਤਆਯ ਉਤਾਵਦਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਜੰ ਸਾਂ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਵਜਸ ਰਈ ਪਸਰਾਂ ਦਾ ਫੀਭਾ ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਹਠ ਵਰਵਖਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

•

ਬਜਨ ਰਈ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸਰਾਂ;

•

ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਤ ਰਈ ਰਗਾਈਆਂ ਅਤ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਸੀ ਚਾਯ ਸਭਤ ਦਾਣ ਅਤ ਚਾਯ
ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ; ਯਸ਼, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਹ ਅਤ ਸਣ (ਦਯੱ ਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ) ਰਈ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸਰਾਂ;

ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸ ਪਸਰ ਦ ਫੀਭਾਮਗਤਾ ਸਫੰ ਧੀ
ਸਿਾਰਾਂ ਰਈ ਵਕਸ ਪਸਰ ਫੀਭਾ ਏਜੰ ਟ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਇਸ ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਵਕ ਕੀ ਕਈ ਪਸਰ NAP ਕਿਯਜ ਰਈ
ਮਗ ਹ, ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ FSA ਕਾਉਂਟੀ ਦ ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਜਥ ਉਨਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ ਦ ਵਯਕਾਯਡ ਯੱ ਖ ਜਾਂਦ ਹਨ।

ਮਗ ਕੀ ਹ?
ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਮਗ ਕਾਯਨ
ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਮਗ ਕਾਯਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਠ ਵਰਖੀਆਂ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀਆਂ
ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:

•

ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਰਾ ਭਸਭ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਕਾ, ਠੰਡ ਨਾਰ ਜੰ ਭ ਜਾਣਾ, ਗੜ,
ਫਹੁਤ ਵ ਆਦਾ ਨਭੀ, ਫਹੁਤ ਵ ਆਦਾ ਹਿਾ ਜਾਂ ਤੂਪਾਨ;

•

ਿਤੀਕੂਰ ਕੁਦਯਤੀ ਘਟਨਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੁਚਾਰ ਜਾਂ ਹੜ; ਅਤ

•

ਨੁਕਸਾਨਦਹ ਭਸਭ ਜਾਂ ਿਤੀਕੂਰ ਕੁਦਯਤੀ ਘਟਨਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ

•

ਵਕਸ ਵਨਮੰ ਵਤਿਤ ਿਾਤਾਿਯਣ ਵਿੱ ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਭਸ਼ਯੂਭ ਅਤ ਪੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਖਤੀ;

•

ਵਿਸ਼ਸ਼ ਪਸਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਵਹਦ ਅਤ ਭਰ ਦਾ ਯਸ;

•

ਸਭੁੰ ਦਯੀ ਜਿੀ (ਓਟਸ) ਅਤ ਸਭੁੰ ਦਯੀ ਘਾਹ;

•

ਵਭੱ ਠਾ ਜਿਾਯ (ਸਯਗਭ) ਅਤ ਫਾਇਓਭਾਸ ਜਿਾਯ;

ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਰਾ ਭਸਭ ਜਾਂ ਿਤੀਕੂਰ ਕੁਦਯਤੀ ਘਟਨਾ ਰਾ ਭੀ

ਵਨਯਭਾਣ ਵਿੱ ਚ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਮਗ ਜਿ-ਫਾਰਣ, ਨਵਿਆਉਣਮਗ ਵਫਜਰੀ ਜਾਂ ਜਿ-ਅਧਾਵਯਤ

ਤਯ ਤ, ਦਾਿਾਯ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਯਾਨ, ਕਿਯਜ ਦੀ ਵਭਆਦ ਦਯਾਨ

•

ਉਤਾਦਾਂ ਰਈ ਪੀਡਸਟਾਕ ਿਜੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸਰਾਂ ਸਭਤ ਉਦਮਵਗਕ ਪਸਰਾਂ;

•

ਭੁੱ ਰ ਘਾਟ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਾਰ ਜਾਂਦ ਜੀਿ, ਵਕਿਸਭਸ ਦ ਦਯੱ ਖ਼ਤ, ਜੀਨਸੈਂਗ, ਸਜਾਿਟੀ

ਫਹੁਤ ਵ ਆਦਾ ਗਯਭੀ, ਵਦਆਂ ਨੂੰ ਵਫਭਾਯੀ ਰੱਗਣਾ, ਜਿਾਰਾਭੁੱ ਖੀ
ਦਾ ਧੂਆਂ/ਕਹਯਾ (VOG) ਜਾਂ ਕੀਵੜਆਂ- ਦੀ ਰਾਗ।

ਿਾਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾ ਭੀ ਤਯ ਤ ਵਸੱ ਧ ਮਗ ਪਸਰ ਨੂੰ
ਿਬਾਵਿਤ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਨਯਸਯੀ ਅਤ ਟੱ ਯਫ਼-ਗਿਾਸ ਸਡ; ਅਤ

•

ਫੀਜ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਵਜਥ ਿਸਾਯ ਸਟਾਕ ਹਯ ਮਗ NAP ਪਸਰਾਂ ਦ ਉਤਾਦਨ ਰਈ ਫੀਜ ਸਟਾਕ ਦ ਤਯ ਤ
ਿਚਣ ਰਈ ਉਤਾਵਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।
ਤੱ ਥ ੱ ਤਯ - ਭਈ 2020
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ਇਹ ਕਿਯਜ ਦ ੱ ਧਯਾਂ 'ਤ
ਵਕਿੇਂ ਕੰ ਭ ਕਯਦਾ ਹ
NAP ਫੀਭਾ ਕਿਯਜ ਦ ਤਫਾਹਕਾਯੀ ੱ ਧਯ ਦ ਜਖਭ ਸੁਯੱਵਖਆ ਦੀ ਮਜਨਾ ਦ ਫਯਾਫਯ
ਫੁਵਨਆਦੀ ਕਿਯਜ ਿਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ, ਜ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸ ਭਾਤਯਾ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਹ ਜ ਪਸਰਾਂ ਦੀ
ਫ ਾਯ ਕੀਭਤ ਦ 55 ਿਤੀਸ਼ਤ ਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਉਤਾਦਨ ਦ 50 ਿਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।
2018 ਦਾ ਪਾਯਭ ਵਫਰ ਫ ਾਯ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਭਤ ਦ 100 ਿਤੀਸ਼ਤ ਤ, 5 ਿਤੀਸ਼ਤ ਦ ਿਾਧ
ਵਿੱ ਚ, ਉਤਾਦਨ ਦ 50 ਤੋਂ 65 ਿਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਦ ਕਿਯਜ ਦ ਉੱਚ ੱ ਧਯਾਂ ਨੂੰ ਭੁੜ ਅਵਧਕਾਯਤ
ਕਯਦਾ ਹ। ਿਧੀਕ (ਖਯੀਦਾਯੀ) ਕਿਯਜ ਉਤਾਦਕ ਦੁਆਯਾ ਅਯ ੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਆਖਯੀ
ਤਾਯੀਖ ਤੱ ਕ ਰਾ ਭੀ ਤਯ ਤ ਚੁਣ ਰ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਉਤਾਦਕ ਜ ਿਧੀਕ ਕਿਯਜ ਨੂੰ ਚੁਣਦ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ ਪੀਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿੀਭੀਅਭ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ। ਚਾਯ ਰਈ ਉਗਾਈਆਂ
ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਿਾਧੂ ਕਿਯਜ ਰਈ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ ਦਣੀ
ਮਗ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਯਭ CCC-471 "ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ" ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਵਦਆਂ ਹਏ
ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਉਸ FSA ਦਫ਼ਤਯ ਵਿਖ ਰਾਗੂ ਸਿਾ ਪੀਸ ਦਾ
ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਜਥ ਉਨਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ ਦ ਵਯਕਾਯਡ ਯੱ ਖ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਅਯ ੀ ਅਤ
ਸਿਾ ਪੀਸ ਅਯ ੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਆਖਯੀ ਤਾਯੀਖ ਤੱ ਕ ਰਾ ਭੀ ਤਯ ਤ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਦਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਅਯ ੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਖਯੀ ਤਯੀਖਾਂ ਪਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਿੱ ਖਯੀਆਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ FSA ਸਟਟ ਕਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਇਹ ਤਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਯ ੀ
ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਖਯੀ ਤਯੀਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA
ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ। ਉਤਾਦਕ ਜ NAP ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ ਵਦੰ ਦ ਹਨ, ਉਹ
ਸਿੀਕਾਯਦ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ NAP ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ਿਫੰਧਾਂ ਨੂੰ ਿਾਤ ਕੀਤਾ ਹ, ਜ FSA
ਕਾਉਂਟੀ ਦਪਤਯਾਂ ਅਤ fsa.usda.gov/nap ਤ ਉਰੱਫਧ ਹਨ।

ਸਯਵਿਸ (ਸਿਾ) ਪੀਸ ਅਤ ਿੀਭੀਅਭ
ਕਿਯਜ ਦ ਸਾਯ ੱ ਧਯਾਂ ਰਈ, NAP ਸਿਾ ਪੀਸ ਿਤੀ ਪਸਰ $325 ਜਾਂ ਿਤੀ ਿਫੰਧਕੀ ਕਾਉਂਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਿਤੀ ਉਤਾਦਕ $825 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿੱ ਚ
ਵਦਰਚਸੀ ਯੱ ਖਣ ਿਾਰ ਉਤਾਦਕ ਰਈ ਕੁੱ ਰ $1,950 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਤਾਦਕ ਜ ਕਿਯਜ ਦ ਉੱਚ ੱ ਧਯਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯਦ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਠ ਵਦੱ ਵਤਆਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ
ਿੀਭੀਅਭ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਿੀ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ:

•

ਉਤਾਦਕ ਦਾ ਪਸਰ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ; ਗੁਣਾਂ

•

ਪਸਰ ਨੂੰ ਸਭਯਵਤ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਸੰ ਵਖਆ; ਗੁਣਾਂ

•

ਿਤੀ ਏਕੜ ਿਿਾਵਨਤ ਉਜ; ਗੁਣਾਂ

•

ਕਿਯਜ ੱ ਧਯ; ਗੁਣਾਂ

•

ਔਸਤ ਫ ਾਯ ਭੁੱ ਰ: ਗੁਣਾਂ

•

5.25 ਿਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿੀਭੀਅਭ ਪੀਸ।

ਭੁੱ ਰ ਘਾਟ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ, ਿੀਭੀਅਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਤਾਦਕ ਦੁਆਯਾ CCC-471
ਪਾਯਭ, “ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ”ਤ ਚੁਣ ਗਏ ਿੱ ਧ-ਤੋਂ-ਿੱ ਧ ਡਾਰਯ ਭੁੱ ਰ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਕੀਤੀ
ਜਾਿਗੀ।
ਵਕਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਰਈ ਵਸਯਪ ਫੁਵਨਆਦੀ ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ ਦਣ ਰਈ ਿੱ ਧ
ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿੀਭੀਅਭ ਜ ਵਕ NAP ਦੁਆਯਾ ਕਿਯ ਕੀਤਾ ਉਤਾਦਕ ਹ, $15,750 (ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ
ਬੁਗਤਾਨ ਸਭੇਂ ਦੀ ਹੱ ਦ 5.25 ਿਤੀਸ਼ਤ ਿੀਭੀਅਭ ਪੀਸ) ਹ। ਜ NAP ਦੁਆਯਾ ਕਿਯ ਕੀਤਾ
ਉਤਾਦਕ ਇੱ ਕ ਸੰ ਮੁਕਤ ਸੰ ਚਾਰਨ ਹ, ਤਾਂ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿੀਭੀਅਭ ਸੰ ਮੁਕਤ ਸੰ ਚਾਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ

ਤੱ ਥ ੱ ਤਯ - ਭਈ 2020

ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰ ਵਖਆ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ, ਸੀਵਭਤ
ਸਯਤ ਿਾਰਾ, ਸਭਾਵਜਕ ਤਯ ਤ ਿਾਂਝਾ ਅਤ ਮਗ ਅਨੁਬਿੀ (ਿਟਯਨ) ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਜਦੋਂ
ਉਹ CCC-860 ਪਾਯਭ, "ਸਭਾਵਜਕ ਤਯ 'ਤ ਿਾਂਝ, ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ ਿਾਰਾ, ਅਨੁਬਿੀ (ਿਟਯਨ) ਜਾਂ
ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਦਾ ਿਭਾਣੀਕਯਨ” ਬਯਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਾ ਪੀਸ ਤ ਛੂਟ ਅਤ
50 ਿਤੀਸ਼ਤ ਿੀਭੀਅਭ ਦੀ ਕਟਤੀ ਰਈ ਮਗ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਸਿਾ ਪੀਸ ਛੂਟ ਜਾਂ ਿੀਭੀਅਭ ਵਿੱ ਚ ਕਟਤੀ
ਰਈ ਮਗ ਹਣ ਰਈ, NAP ਦੁਆਯਾ ਕਿਯ ਕੀਤ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਠ ਵਰਵਖਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸ ਇੱ ਕ ਦ
ਮਗ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:
ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ – ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜਸ ਨੇ:

•

10 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਭੇਂ ਰਈ ਕਈ ਖਤ ਜਾਂ ਸ਼ੂ-ਸ਼ਾਰਾ ਸੰ ਚਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਅਤ

•

ਸੰ ਚਾਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬਵਤਕ ਤਯ ਤ ਅਤ ਭਹੱ ਤਿੂਯਣ ਯੂ ਵਿੱ ਚ ਵਹੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਆ ਹ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਵਕਸਾਨ ਿਜੋਂ ਵਿਚਾਯ ਜਾਣ ਰਈ, ਸਾਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਸਫੰ ਧ ਖੂਨ
ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੁਆਯਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਸਾਯ ਭੈਂਫਯ ਰਾ ਭੀ ਤਯ 'ਤ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ
ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ।
ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ – ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜ:

•

ਿਗਯਾਭ ਸਾਰ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਦ ੂਯ ਟਕਸ ਮਗ ਸਾਰ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਦ ਹਯਕ ਦ ਕਰੰਡਯ ਸਾਰਾਂ

ਵਿੱ ਚ $177,300 (ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਰ 2019 ਰਈ) ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਕਭਾਉਂਦਾ, ਜ ਭੁਦਯਾਸਵਪਤੀ
ਰਈ ਫਾਅਦ ਦ ਸਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉੱਯ ਿੱ ਰ ਨੂੰ ਸਭਾਮਵਜਤ (ਅਡਜੱ ਸਟ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ; ਅਤ

•

ਦਨੋਂ ਵਛਰ ਦ ਸਾਰਾਂ ਰਈ ਚਾਯ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦ ਵਯਿਾਯ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਵਯਿਾਯਕ ਆਭਦਨ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਗਯੀਫੀ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਘਯਰੂ
ਆਭਦਨੀ ਦ 50 ਿਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ।

ਸੀਵਭਤ

ਸਯਤ

ਉਤਾਦਕ

ਦੀ

ਸਵਥਤੀ

https://lrftool.sc.egov.usda.gov/

Determination Tool.aspx?fyYear=2019 ਤ ਸਵਥਤ USDA ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ ਵਕਸਾਨ
ਅਤ ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਆਨਰਾਈਨ ਸਿ ਵਨਯਧਾਯਣ ਟੂਰ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹ। ਸਿਚਾਰਤ ਿਣਾਰੀ ਿਤੀ ਸਾਰ ਖਤ ਦੀ ਸਭਾਮਵਜਤ ਕੁੱ ਰ ਵਿਕਯੀ ਦੀ ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਗਯੀਫੀ
ੱ ਧਯ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਘਯਰੂ ਆਭਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਿੱ ਧ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਦੀ ਹ ਅਤ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦਯਵਸ਼ਤ ਕਯਦੀ ਹ।

ਗਯ-ਫੀਭਾਵਕਿਤ ਪਸਰ ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਗਯਾਭ

3

ਉਨਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਈ ਜ ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਭੰ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਨਤੀ

•

ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਤਆਵਗਆ ਵਗਆ; ਜਾਂ

ਕਯ ਯਹ ਹਨ ਵਕ, ਉਨਹਾਂ ਸਾਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਵਿਕਯੀ ਅਤ ਵਯਿਾਯਕ ਆਭਦਨ ਦ ਜੜ ਤ

•

ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਸਾਯੀ ਪਸਰ ਦਾ ਯਕਫਾ ਨਸ਼ਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਰਾ ਭੀ ਤਯ ਤ ਵਿਚਾਵਯਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਸਭਾਵਜਕ ਤਯ ਤ ਿਾਂਝ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ – ਇੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਜ
ਵਕਸ ਅਵਜਹ ਸਭੂਹ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਹ ਵਜਸ ਦ ਭੈਂਫਯ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਿਾਹ ਕੀਤ
ਵਫਨਾਂ ਵਕਸ ਸਭੂਹ ਦ ਭੈਂਫਯ ਹਣ ਕਾਯਨ ਆਣੀ ਛਾਣ ਦ ਕਾਯਨ ਜਾਤੀਗਤ, ਨਸਰੀ ਜਾਂ
ਰੈਂ ਵਗਕ ੱ ਖਾਤ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਯ ਹਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਭੂਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:

ਫਾਯਹਾਂਭਾਸੀ ਚਾਯਾ ਪਸਰਾਂ, ਵਨਮੰ ਤਵਯਤ-ਿਾਤਾਿਯਣ ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿਾਰੀਆਂ
ਪਸਰਾਂ ਅਤ ਭੁੱ ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ ਕਿਯਜ ਵਭਆਦ ਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਸਥਾਨਕ
FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ।

NAP ਰਈ ਮਗ ਯਵਹਣ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ
NAP ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਮਗ ਫਣਨ ਰਈ, ਹਠ ਵਰਖੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਦ ਯਕਫ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾ ਭੀ

•

ਅਭਯੀਕੀ ਬਾਯਤੀ ਜਾਂ ਅਰਾਸਕਾ ਦ ਭੂਰ ਵਨਿਾਸੀ;

•

ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਭਯੀਕੀ;

•

ਪਸਰ ਦਾ ਨਾਂ (ਸਰਾਦ ੱ ਤਾ (ਰ ਟੂਸ), ਦੂਫ (ਕਰ ਿਯ), ਆਵਦ);

•

ਕਾਰ ਜਾਂ ਅਪਯੀਕੀ-ਅਭਯੀਕੀ;

•

ਵਕਸਭ ਅਤ ਵਕਸਭਾਂ (ਹਡ ਸਰਾਦ, ਰਾਰ ਦੂਫ, ਆਵਦ);

•

ਹਿਾਈ ਜਾਂ ਹਯ ਸੀਵਪਕ ਟਾੂਆਂ ਦ ਭੂਰ ਵਨਿਾਸੀ;

•

ਪਸਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ਯਕਫਾ (ਖਤ, ਉ-ਖਤ, ਆਵਦ);

•

ਵਹਸਵਨਕਸ; ਅਤ

•

ਪਸਰ ਵਿੱ ਚ ਵਹੱ ਤ ਦ ਨਾਰ ਪਸਰ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਅਤ ਹਯ ਉਤਾਦਕਾਂ ਦ ਨਾਂ;

•

ਔਯਤਾਂ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਜਕ ਤਯ ਤ ਿਾਂਝ ਸਭਝ ਜਾਣ ਰਈ, ਫਹੁਭਤ ਦਾ ਵਹੱ ਤ ਰਾ ਭੀ ਤਯ
ਤ ਸਭਾਵਜਕ ਤਯ ਤ ਿਾਂਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਅਨੁਬਿੀ (ਿਟਯਨ) ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ – ਕਈ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਵਜਸ ਨੇ ਆਯਭਡ
ਪਯਵਸ (ਸੁਯੱਵਖਆ ਫਰ) ਵਿੱ ਚ ਸਿਾ ਕੀਤੀ ਹ (ਵਜਿੇਂ 38 U.S.C. 101 ਵਿੱ ਚ ਿਬਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹ) ਅਤ ਵਜਸਨੇ:

•

10 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਵਕਸ ਖਤ ਜਾਂ ਸ਼ੂ-ਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹ; ਜਾਂ

•

ਸਬ ਤੋਂ ਹਾਰੀਆ 10 ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਵਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਵਹਰਾਂ ਇੱ ਕ ਅਨੁਬਿੀ (ਿਟਯਨ) ਦ
ਤਯ ਤ ਸਵਥਤੀ ਿਾਤ ਕੀਤੀ।

ਤਯ ਤ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:

ਪਸਰ ਉਗਾਉਣ ਰਈ ਿਯਤ ਜਾਂਦ ਅਵਬਆਸ ਦੀ ਵਕਸਭ (ਵਸੰ ਚਾਈ ਿਾਰੀ ਜਾਂ ਗਯ
ਵਸੰ ਚਾਈ ਿਾਰੀ);

•

ਉਹ ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਪਸਰ ਹਯ ਖਤ ਵਿੱ ਚ ਰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਅਤ

•

ਵਜੰ ਸ ਦੀ ਇੱ ਛਤ ਿਯਤੋਂ (ਤਾ ਾ, ਿਸਸਡ, ਆਵਦ)।

ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਭੀ ਤਯ 'ਤ ਵਫਜਾਈ ਦ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ (ਜਖਭ ਦੀ ਵਭਆਦ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਵਿੱ ਚ)
ਪਸਰਾਂ ਦ ਯਕਫ ਫਾਯ ਦੱ ਸਣਾ ਰਾ ਭੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ
ਵਯਯਟ ਕਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਤਾਯੀਖ ਖੁੰ ਝੀ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਕਿਯਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਹ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, NAP ਕਿਯਜ ਿਾਰ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਠ ਵਰਖੀਆਂ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਰਾ ਭੀ ਤਯ ਤ ਿਦਾਨ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:

•

ਦਯਾਨ ਵਹੱ ਤ ਸੀ;

ਕਿਯਜ ਦੀ ਵਭਆਦ
NAP ਰਈ ਕਿਯਜ ਦੀ ਵਭਆਦ ਪਸਰਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਿੱ ਖਯੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਸਾਰਾਨਾ ਪਸਰ ਰਈ

•

ਕਿਯਜ ਰਈ ਅਯ ੀ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦੀ ਤਾਯੀਖ ਅਤ ਰਾਗੂ ਸਯਵਿਸ (ਸਿਾ) ਪੀਸ ਦਾ
ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀ ਤਾਯੀਖ; ਜਾਂ

•

ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਪਸਰ ਫੀਜੀ ਗਈ (ਵਫਜਾਈ ਦੀ ਅੰ ਵਤਭ ਤਾਯੀਖ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ)।

ਕਟਾਈ ਿਾਰੀ ਪਸਰ ਦੀ ਿਵਕਯਤੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਭੰ ਡੀਕਯਨ ਮਗ, ਭੰ ਡੀਕਯਨ ਮਗ
ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱ ਛਤ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰੋਂ ਿੱ ਖਯ ਤਯ ਤ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ;

ਕਿਯਜ ਦੀ ਵਭਆਦ ਹਠ ਵਦੱ ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:

•

ਪਸਰਾਂ ਦ ਕਟਾਈ ਦ ਸਾਯ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਉਤਾਦਕ ਦਾ ਪਸਰੀ ਸਾਰ

ਅਤ

•

ਤਸਦੀਕ ਮਗ ਜਾਂ ਬਯਸਭੰਦ ਪਸਰਾਂ ਦ ਉਤਾਦਨ ਦ ਵਯਕਾਯਡ (ਜਦੋਂ FSA ਦੁਆਯਾ
ਰ ੜੀਂਦ ਹਣ)।

ਸਾਰਾਨਾ ਪਸਰ ਰਈ ਕਿਯਜ ਦੀ ਵਭਆਦ ਹਠ ਵਦੱ ਵਤਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਰਦੀ ਿਾਰ ਤ ਖਤਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:

ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਦੀ

•

ਪਸਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ੂਯੀ ਹਣ ਦੀ ਤਾਯੀਖ;

ਿਦਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਸਭਝ ਜਾ ਸਕਣ।

•

ਪਸਰ ਦੀ ਆਭ ਕਟਾਈ ਦੀ ਤਾਯੀਖ;

•

ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਤਆਵਗਆ ਵਗਆ; ਜਾਂ

•

ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਸਾਯੀ ਪਸਰ ਦਾ ਯਕਫਾ ਨਸ਼ਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਫਾਯਹਾਂਭਾਸੀ ਪਸਰ ਰਈ ਕਿਯਜ ਦੀ ਵਭਆਦ, ਚਾਯ ਰਈ ਰਗਾਈ ਗਈ ਪਸਰ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ,
ਅਯ ੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਆਖਯੀ ਤਾਯੀਖ ਤੋਂ 30 ਕਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਯ ਯ ਇਸ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਅਤ ਹਠ ਵਦੱ ਵਤਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਰਦੀ ਿਾਰ ਤ ਖਤਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:

•

ਅਯ ੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਆਖਯੀ ਤਾਯੀਖ ਤੋਂ ਰ ਕ 10 ਭਹੀਵਨਆਂ ਤੱ ਕ;

•

ਪਸਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ੂਯੀ ਹਣ ਦੀ ਤਾਯੀਖ;

•

ਪਸਰ ਦੀ ਆਭ ਕਟਾਈ ਦੀ ਤਾਯੀਖ;

ਤੱ ਥ ੱ ਤਯ - ਭਈ 2020

ਯੂਯਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ, ਤਾਂ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਵਜਹ ਢੰ ਗ ਨਾਰ

ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਜਥ ਉਨਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ ਦ
ਵਯਕਾਯਡ ਸਿੀਕਾਯਮਗ ਉਤਾਦਨ ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਦ ਸਿਾਰਾਂ ਰਈ ਯੱ ਖ ਜਾਂਦ ਹਨ।
NAP- ਨਾਰ ਕਿਯ ਕੀਤੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਦ ਯਕਫ ਅਤ ਉਤਾਦਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਵਿੱ ਚ
ਅਸਪਰ ਹਣ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ NAP ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਜਾਂ

ੀਯ ਹ ਸਕਦੀ ਹ।

ਵਧਆਨ ਯੱ ਖ ਵਕ ਯਕਫ ਦੀ ਵਯਯਵਟੰ ਗ ਅਤ ਵਫਜਾਈ ਦੀਆਂ ਅੰ ਵਤਭ ਤਾਯੀਖਾਂ ਪਸਰਾਂ ਅਤ
ਖਤਯਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਿੱ ਖਯੀਆਂ ਹਨ।
ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਜਥ ਉਨਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ ਦ
ਵਯਕਾਯਡ ਸਥਾਨਕ ਯਕਫ ਦੀ ਵਯਯਵਟੰ ਗ ਅਤ ਵਫਜਾਈ ਦੀਆਂ ਅੰ ਵਤਭ ਤਾਯੀਖਾਂ ਸਫੰ ਧੀ ਸਿਾਰਾਂ
ਰਈ ਯੱ ਖ ਜਾਂਦ ਹਨ।

ਗਯ-ਫੀਭਾਵਕਿਤ ਪਸਰ ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਗਯਾਭ

4

ਜਰ ਜੀਿ ਾਰਣ, ਪੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਅਤ ਸਜਾਿਟੀ ਨਯਸਯੀ ਦ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ, ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ

ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਭੀ ਤਯ 'ਤ ਉਤਾਦਨ ਦਾ ਸਫੂਤ ਅਤ ਇੱ ਕ ਵਰਖਤੀ ਨੋਟ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ

ਯ ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਭਤ ਉਦਮਗ ਦ ਭਾਦੰ ਡਾਂ ਅਨੁਸਾਯ

ਵਕ ਕੀ ਪਸਰ ਭੰ ਡੀਕਯਨ ਮਗ ਸੀ, ਭੰ ਡੀਕਯਨ ਮਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱ ਛਾ ਨਾਰੋਂ

ਵਯਕਾਯਡ ਫਣਾਉਣਾ ਰਾ ਭੀ ਹ। ਭਧੂਭੱਖੀ ਾਰਕਾਂ ਅਤ ਵਕਿਸਵਭਸ ਦ ਦਯੱ ਖ਼ਤ, ਟੱ ਯਫ਼-ਗਿਾਸ

ਿੱ ਖ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਿਯਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਡ, ਭਰ ਯਸ, ਭਸ਼ਯੂਭ, ਵਜਨਸੈਂਗ ਅਤ ਿਾਯਕ ਫੀਜਾਂ ਜਾਂ ਚਾਯ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਦ
ਉਤਾਦਕਾਂ 'ਤ ਵਯਯਵਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਵਿਰੱਖਣ ਯੂਯਤਾਂ ਰਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ FSA

ਵਕਸ NAP ਮੂਵਨਟ ਨੂੰ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਕਯਨਾ

ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਜੱ ਥ ਉਨਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ ਦ ਵਯਕਾਯਡ ਇਨਹਾਂ ਰ ੜਾਂ ਦ

NAP ਮੂਵਨਟ ਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਮਗ ਪਸਰਾਂ ਦ ਯਕਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ

ਸਫੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਯੱ ਖ ਜਾਂਦ ਹਨ।

ਵਜੱ ਥ ਉਤਾਦਕ ਦਾ ਵਿਰੱਖਣ ਪਸਰੀ ਵਹੱ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਵਿਰੱਖਣ ਪਸਰੀ ਵਹੱ ਤ ਹਠ ਵਦੱ ਤ ਅਨੁਸਾਯ
ਹੁੰ ਦਾ ਹ:

ਯਕਫਾ ਅਤ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਵਯਯਟ
FSA ਅਯ ੀ ਦੁਆਯਾ ਕਿਯ ਕੀਤ ਗਏ ਖਤਯ ਦ ਸਥਾਨ ਅਤ ਸੰ ਵਖਆ ਨੂੰ ਵਯਕਾਯਡ ਕਯਨ ਰਈ

•

100 ਿਤੀਸ਼ਤ ਵਹੱ ਤ; ਜਾਂ

•

ਵਕਸ ਹਯ ਉਤਾਦਕ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ ਵਹੱ ਤ।

ਯਕਫ ਦੀ ਵਯਯਟਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਦਾ ਹ। ਯਕਫ ਅਤ ਉਤਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਯਯਟਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਿਿਾਵਨਤ ਉਜ (ਇੱ ਕ ਪਸਰੀ ਸਾਰ ਰਈ ਅਨੁਭਾਨਤ ਉਤਾਦਨ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹ। ਿਿਾਵਨਤ ਉਜ ਵਕਸ ਉਤਾਦਕ ਦੀ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ 4 ਤੋਂ ਰ ਕ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ 10 ਪਸਰੀ
ਸਾਰਾਂ (ਸਫ ਅਤ ਆੜੂ ਰਈ 5 ਸਾਰ) ਰਈ ਅਸਰ ਉਤਾਦਨ ਇਵਤਹਾਸ (APH) ਦਾ ਔਸਤ ਹ।

ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਨ ਰਈ FSA ਦੁਆਯਾ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ
NAP ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਵਨਟ ਦੁਆਯਾ ਹਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ:

•

ਪਸਰੀ ਯਕਫਾ;

ਯਕਫ ਨਾਰ ਬਾਗ ਕਯਦਾ ਹ। ਵਕਸ ਉਤਾਦਕ ਦੀ ਿਿਾਵਨਤ ਉਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ

•

ਿਿਾਵਨਤ ਉਜ;

ਘੱ ਟ ਕੀਤ ਉਜ ਦ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ, ਜ ਉਤਾਦਕ NAP

•

ਸ਼ੁੱ ਧ ਉਤਾਦਨ;

•

ਉਤਾਦਕ ਦੁਆਯਾ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਕਿਯਜ ਦਾ ੱ ਧਯ;

•

FSA ਸਟਟ ਕਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜੰ ਸ ਰਈ ਔਸਤ ਫ ਾਯ ਭੁੱ ਰ; ਅਤ

•

ਇੱ ਕ ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਯਕ, ਜ ਵਕਸ ਪਸਰ ਦ ਉਤਾਦਨ ਚੱ ਕਯ ਵਿੱ ਚ ਖਯਚ ਕੀਤੀ ਗਈ

APH ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਨ ਰਈ, FSA ਉਤਾਦਕ ਦ ਕੁੱ ਰ ਉਤਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਾਦਕ ਦ ਪਸਰ ਦ

ਕਿਯਜ ਿਾਰੀ ਪਸਰ ਰਈ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਵਯਯਟ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦ ਪਸਰ
ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਵਯਯਟ ਕਯਦਾ ਹ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਬੁਗਤਾਨ ਰਈ ਅਯ ੀ ਿਦਾਨ ਕਯਨਾ
ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਸਰ ਜਾਂ ਵਫਜਾਈ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਨਾਰ ਿਬਾਵਿਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ, ਤਾਂ NAP ਕਿਯਜ
ਿਾਰ ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ FSA ਦਫ਼ਤਯ ਨੂੰ

ਯੂਯ ਸੂਵਚਤ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਜੱ ਥ ਉਨਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ

ਦ ਵਯਕਾਯਡ ਯੱ ਖ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ CCC-576 ਪਾਯਭ, “ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਬੁਗਤਾਨ
ਰਈ ਅਯ ੀ” ਦ ਬਾਗ B ਨੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਹ ਹਠ ਵਦੱ ਵਤਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਬ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ
ਿਾਯਨ ਿਾਰ ਦ 15 ਕਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ੂਯਾ ਹਣਾ ਰਾ ਭੀ ਹ:

•

ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਦੀ ਕਈ ਘਟਨਾ;

•

ਵਫਜਾਈ ਦੀ ਅੰ ਵਤਭ ਤਾਯੀਖ ਜ ਵਫਜਾਈ ਵਕਸ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਦੁਆਯਾ ਯਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹ;

•

ਉਹ ਤਾਯੀਖ ਜਦੋਂ ਪਸਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਾਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱ ਸ਼ਟ ਵਦਖਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਹ

ਵਹਰਾਂ ਪਸਰ ਦੀ ਖਤਯ ਫ ਾਯ ਭੁੱ ਰ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਡਾਰਯ ਭੁੱ ਰ ਵਜਸ ਰਈ ਉਤਾਦਕ ਨੇ
ਅਯ ੀ ਦਣ ਦ ਸਭੇਂ ਕਿਯਜ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ ਿੀ ਘੱ ਟ ਹਿ, ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਕੀਤੀ

ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ
ਇਹ ਤੱ ਥ ੱ ਤਯ ਵਸਯਫ਼ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ ਮਗਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਾਂ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਰਾਗੂ
ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। FSA ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਗਯਾਭਾਂ ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ

ਆਭ ਕਟਾਈ ਦੀ ਤਾਯੀਖ।

ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਅਤ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹ ਜਾਣ
ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਵਦਖਾਈ ਦਣ ਦ 72 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦ ਅੰ ਦਯ-ਅੰ ਦਯ
FSA ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਸ

ਯਵਕਆ ਵਗਆ ਹ।
ਿਧੀਕ ਕਿਯਜ ਦ ਨਾਰ ਭੁੱ ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ, ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਫਾਹੀ ਤੋਂ

ਜਾਿਗੀ।

ਜਾਂਦਾ ਹ; ਜਾਂ

•

ਘਟੀ ਹਈ ਰਾਗਤ ਨੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਜਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫੀਜਣ ਤੋਂ

ਯੂਯਤ ਦ ਅਧੀਨ ਪਸਰਾਂ ਨੂੰ NAP ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ

farmers.gov 'ਤ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ। ਆਣ
ਸਥਾਨਕ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ, farmers.gov/ service-centerlocator ਤ ਜਾਓ।

ਿਫੰਧਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀਫੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।
NAP ਦ ਰਾਬ ਿਾਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ CCC-576 ਪਾਯਭ, “ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਤ ਬੁਗਤਾਨ ਰਈ ਅਯ ੀ,” ਦ ਬਾਗ D, E, F ਅਤ G, ਵਜਿੇਂ ਰਾਗੂ ਹਿ, ਨੂੰ ਮੁਵਨਟ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸ
ਿੀ NAP ਕਿਯ ਕੀਤੀ ਪਸਰ ਰਈ ਪਸਰੀ ਸਾਰ ਹਤ ਕਿਯਜ ਦ ਆਖਯੀ ਵਦਨ ਦ 60 ਵਦਨਾਂ ਦ
ਅੰ ਦਯ-ਅੰ ਦਯ ਰਾ ਭੀ ਤਯ ਤ ੂਯਾ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। CCC-576 ਰਈ ਸਿੀਕਾਯਮਗ
ਭੁਰਾਂਕਣ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰ ੜੀਂਦੀ ਹ।

USDA ਇੱ ਕ ਫਯਾਫਯ ਅਿਸਯ ਿਦਾਨ ਕਯਨ ਿਾਰਾ, ਯੁ ਗਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਕਯ ਾ ਿਦਾਤਾ ਹ।

