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ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਗੈਰ-ਬੀਿਮਤ ਫਸਲ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਯੂਐਸ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (USDA) ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰਸੀ (FSA) ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਗੈਰ-ਬੀਿਮਤ 

ਫਸਲ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (NAP), ਅਿਜਹੀਆ ਂਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵ� ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੀਮਾਯੋਗ ਫਸਲ� 

ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ � ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਫਸਲ� ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ� ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 

ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ 
ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਕ ਿਜ਼ਮ�ਦਾਰ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜ� ਬਟਾਈਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। NAP ਭੁਗਤਾਨ� ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 

ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇਕਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (AGI) $900,000 ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ NAP ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇਕਾਈ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੂਲ (ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ) ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇਕਾਈ $125,000 

ਪਰ੍ਤੀ ਫਸਲ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ (ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ) ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਜ� 

ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ NAP ਭੁਗਤਾਨ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 

ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇਕਾਈ ਪਰ੍ਤੀ ਫਸਲ ਸਾਲ $300,000 ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। (ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

fsa.usda.gov/limits 'ਤੇ ਜਾਓ।) 

ਯੋਗ ਫਸਲ� 
ਯੋਗ ਫਸਲ� ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ � ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ�;

• ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬੀਜੀਆ ਂਅਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫਸਲ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ

ਫਸਲ�, ਦੇਸੀ ਚਾਰੇ ਸਮੇਤ; ਫਾਈਬਰ ਲਈ ਉਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫਸਲ�, ਿਜਵ� ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸਣ (ਰੁੱਖ� ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਕੇ); 

• ਇੱਕ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਉਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫਸਲ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ;

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਿਹਦ ਅਤ ੇਮੈਪਲ ਦਾ ਸਤ;

• ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਵੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਘਾਹ;

• ਿਮੱਠ�  ਸੋਰਘਮ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਰਘਮ;

• ਉਦਯੋਿਗਕ ਫਸਲ�, ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਬਾਇਓਿਫਊਲ, ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਿਬਜਲੀ ਜ� ਬਾਇਓ-ਆਧਾਿਰਤ ਉਤਪਾਦ�

ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ� ਫੀਡਸਟਕੌ ਵਜ� ਉਗਾਈਆਂ ਫਸਲ� ਸਮੇਤ; 

• ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਐਕੁਆਕਲਚਰ, ਿਕਰ੍ਸਮਸ ਟਰ੍ੀ, ਿਜਨਸ�ਗ, ਸਜਾਵਟੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ

ਮੈਦਾਨੀ-ਘਾਹ ਦਾ ਢੇਲਾ; ਅਤ ੇ

• ਬੀਜ ਫਸਲ� ਿਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਯੋਗ NAP ਫਸਲ� ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸਟਾਕ ਵਜ� ਿਵਕਰੀ

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਫਸਲ ਦੀ ਬੀਮਾਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ 

ਸਵਾਲ� ਲਈ ਿਕਸ ੇਫਸਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਫਸਲ NAP ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, 

ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ FSA ਕਾ�ਟੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੁਝ ਯੋਗ ਹੈ? 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰਨ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਯੋਗ ਕਾਰਨ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ: 

• ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੌਸਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਕਾ, ਫਰ੍ੀਜ਼, ਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਮੀ,

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ ਜ� ਤੂਫ਼ਾਨ; 

• ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਭੂਚਾਲ ਜ� ਹੜਹ੍; ਅਤੇ

• ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੌਸਮ ਜ� ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਸਿਥਤੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, 

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਧੰੂਆ ਂ(VOG) ਜ� ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆ ਂਦਾ ਸੰਕਰਮਣ। 

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੌਸਮ ਜ� ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ, ਵਾਢੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਵਾਢੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਫਸਲ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

http://fsa.usda.gov/
http://fsa.usda.gov/limits
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ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਵਰੇਜ ਦ ੇਪੱਧਰ 
NAP ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱਧਰੀ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਕਵਰੇਜ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਲਈ ਔਸਤ 

ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦ ੇ55 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

2018 ਫਾਰਮ ਿਬੱਲ ਔਸਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ 100 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ, 5 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ, 

ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇ50 ਤ� 65 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਧੂ (ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਧਾਈ) ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਫਸਲ� ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। 

 

ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ 

ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ ਫਾਰਮ CCC-471, “ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ” ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ FSA ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਤਪਾਦਕ, ਜਦ� ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਧ CCC- 860 ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ NAP ਕਵਰੇਜ 

ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। CCC-860 ਫਾਰਮ ਕਵਰੇਜ ਲਈ NAP ਅਰਜ਼ੀ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ NAP ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ CCC-860 ਫਾਰਮ 

'ਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦੀਆ ਂਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼� ਫਸਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ FSA ਸਟੇਟ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ NAP ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ � ਨ�  

NAP ਮੂਲ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ FSA ਕਾ�ਟੀ ਦਫਤਰ� ਅਤੇ 
fsa.usda.gov/nap 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ 

ਸਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ� ਲਈ, NAP ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਹੈ $325 ਪਰ੍ਤੀ ਫਸਲ ਜ� $825 ਪਰ੍ਤੀ ਉਤਪਾਦਕ 

ਪਰ੍ਤੀ ਪਰ੍ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਕਾ�ਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ 

ਿਹੱਤ� ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਕੁੱਲ $1,950 ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 

ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਿਹੱਸਾ; ਗੁਣਾ 

• ਫਸਲ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਯੋਗ ਏਕੜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ; ਗੁਣਾ 

• ਪਰ੍ਤੀ ਏਕੜ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਉਪਜ; ਗੁਣਾ 

• ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪੱਧਰ; ਗੁਣਾ 

• ਔਸਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ; ਗੁਣਾ 

• ਇੱਕ 5.25 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਫੀਸ। 

 

 
ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਫਸਲ� ਲਈ, ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ CCC-471, 

"ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ" 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਿਸਰਫ਼ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਿਕਸੇ NAP ਕਵਰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਨੂੰ ਨੀ 

ਇਕਾਈ ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ $15,750 ਹੈ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਗੁਣਾ 5.25 

ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਫੀਸ)। ਜੇਕਰ NAP ਕਵਰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ, ਤ� 

ਅਿਧਕਤਮ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ 

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਅਤੇ ਯੋਗ 

ਵੈਟਰਨ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਮਆੁਫ਼ੀ ਅਤੇ 50 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀ ਦ ੇਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਜਦ� ਉਹ CCC-860, “ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ, ਸੀਿਮਤ ਸਰੋਤ, ਵੈਟਰਨ, ਜ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨ ਜ� 

ਰ�ਚਰ ਪਰ੍ਮਾਨੀਕਰਨ" ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ� ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਕਟਤੌੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, 

NAP ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵਜ� ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ - ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਾਈ ਿਜਸ ਨ� : 

• 10 ਸਾਲ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਿਕਸੇ ਫਾਰਮ ਜ� ਖੇਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨ ਮੰਨ�  ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਖੂਨ ਜ� ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ 

ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਸੀਿਮਤ ਸਰੋਤ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ – ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਾਈ ਜੋ: 

• ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਦੋ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਰਹ੍ਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ 

ਿਵੱਚ $177,300 ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੁ ਮਿਹੰਗਾਈ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ� 

ਿਵੱਚ �ਪਰ ਵੱਲ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਚਾਰ ਜਿਣਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਹੇਠ� ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ 

ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜ� ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੇ ਦੋਵ� ਸਾਲ� ਲਈ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਮੀਿਡਅਨ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 

ਦੇ 50 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ। 

http://fsa.usda.gov/
http://fsa.usda.gov/nap
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USDA ਿਲਮਿਟਡ ਿਰਸੋਰਸ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਰ�ਚਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਕੇ ਸੀਿਮਤ ਸਰੋਤ ਉਤਪਾਦਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟਮੋੇਿਟਡ 
ਿਸਸਟਮ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਲ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਜ� 
ਕਾ�ਟੀ ਦਰਿਮਆਨੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ� ਜੋ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਸੀਿਮਤ ਸਰੋਤ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ ਮੰਨ�  ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ, 

ਕੁੱਲ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦ ੇਜੋੜ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵ�ਝ ੇਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ - ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ ਜੋ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ 

ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਉਨਹ੍ � ਦ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ 

ਮ�ਬਰ� ਵਜ� ਉਨਹ੍ � ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਗਤ ਜ� ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ; 

• ਏਸ਼ੀਆਈ ਜ� ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ; 

• ਕਾਲੇ ਜ� ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ; 

• ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜ� ਹੋਰ ਪਰ੍ਸ਼�ਤ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ; 

• ਿਹਸਪੈਿਨਕ; ਅਤ ੇ

• ਔਰਤ�। 

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਮੰਨ�  ਜਾਣ ਲਈ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱਤ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਵੈਟਰਨ ਫਾਰਮਰ ਜ� ਰ�ਚਰ - ਕੋਈ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਰ�ਚਰ ਿਜਸਨ�  ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਬਲ� ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ 38 USC 101 ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਜਸਨ� : 

• 10 ਸਾਲ� ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਫਾਰਮ ਜ� ਖੇਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ� 

• ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਵਜ� ਦਰਜਾ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਮਆਦ 

NAP ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਮਆਦ ਫਸਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 

ਫਸਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਮਆਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

• ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ� ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਜ� 

• ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਅੰਿਤਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ)। 

ਸਾਲਾਨਾ ਫਸਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਮਆਦ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

• ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; 

• ਫਸਲ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; 

• ਫਸਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; ਜ� 

• ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼। 

ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਚਾਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਵੱਚ� 

ਪਿਹਲ� ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 10 ਮਹੀਨ� ; 

• ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; 

• ਫਸਲ ਲਈ ਆਮ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; 

• ਫਸਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; ਜ� 

• ਿਜਸ ਿਦਨ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਸਦੀਵੀ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲ�, ਿਨਯੰਤਿਰਤ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਸਲ�, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲ� ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਘਟਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਫਸਲ� ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਿਮਆਦ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਸ ੇਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

NAP ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ੇਰਿਹਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

NAP ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਫਸਲ� ਦੇ ਰਕਬ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਲਾਦ ਪੱਤਾ, ਕਲੋਵਰ, ਆਿਦ); 

• ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਕਸਮ (ਹੈੱਡ ਸਲਾਦ ਪੱਤਾ, ਲਾਲ ਕਲੋਵਰ, ਆਿਦ); 

• ਫਸਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਰਕਬਾ (ਖੇਤ, ਉਪ-ਖੇਤ, ਆਿਦ); 

• ਫਸਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤ ੇਫਸਲ ਿਵੱਚ ਿਹੱਤ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੇ ਨਾਮ; 

ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਸੰਚਾਈ ਜ� ਗੈਰ-ਿਸੰਚਾਈ); 

• ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; ਅਤ ੇ

• ਕਮੋਿਡਟੀ ਦੀ ਇੱਛਤ ਵਰਤ� (ਤਾਜ਼ਾ, ਪਰ੍ਸੋੈਸਡ, ਆਿਦ)। 

ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਿਬਜਾਈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ (ਜੋਖਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ) ਫਸਲ ਦੇ ਰਕਬ ੇਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸਮ�-ਸੀਮਾਵ� 

ਖੰੁਝ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, NAP ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• ਫਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ ਿਹੱਤ ਸੀ; 

• ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਤੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਵੇਚਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ-ਵੇਚਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਚਾਈ 

ਗਈ ਹੈ ਜ� ਮਕਸਦ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਤਦਸੀਕਯੋਗ ਜ� ਭਰੋਸਮੰੇਦ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਿਰਕਾਰਡ (ਜਦ� FSA ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ)। 

 

ਜਦ� ਉਨਹ੍ � ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ FSA ਕਾ�ਟੀ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਤਪਾਦਕ� 

ਨੰੂ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦ ੇ

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ� ਲਈ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

http://fsa.usda.gov/
https://lrftool.sc.egov.usda.gov/DeterminationTool.aspx?fyYear=2023
https://lrftool.sc.egov.usda.gov/DeterminationTool.aspx?fyYear=2023
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NAP-ਕਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ� ਲਈ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� NAP ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਜ� ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ 

ਰਕਬ ੇਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਿਬਜਾਈ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਖ਼� ਫਸਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਰਕਬ ੇਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤ ੇਅੰਿਤਮ ਿਬਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ� 

ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਫਾਰਮ 

ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਕੁਆਕਲਚਰ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਨਰਸਰੀ 

ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਸਲ ਇਨਵ�ਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਵਲੱਖਣ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਲੋੜ� ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ� 

ਅਤੇ ਿਕਰ੍ਸਮਸ ਟਰ੍ੀ, ਮੈਦਾਨੀ-ਘਾਹ ਦਾ ਢੇਲਾ, ਮਪੈਲ ਸਤ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਿਜਨਸ�ਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ 

ਜ� ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲ� ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨ� ਲੋੜ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ 

ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 

FSA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕੜ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਉਪਜ (ਿਕਸ ੇਫਸਲ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਝਾੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਫਸਲੀ ਸਾਲ� (ਸਬੇ ਅਤ ੇਆੜੂ 

ਲਈ 5 ਸਾਲ) ਲਈ ਿਕਸ ੇਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਿਤਹਾਸ (APH) ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। 

APH ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, FSA ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 

ਰਕਬ ੇਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਉਪਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਉਪਜ 

ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਕ NAP ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ 

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਜ� 4 ਸਾਲ� ਤ� ਘੱਟ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 

ਜਦ� ਕੋਈ ਫਸਲ ਜ� ਿਬਜਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� NAP ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ 

ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ FSA ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ CCC-576, “ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ" ਦਾ ਭਾਗ B 

(ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਹੱਸਾ) ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।" ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਹ੍ � ਿਵੱਚ� 

ਪਿਹਲ� ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ; 

• ਬੀਜਣ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

• ਤਾਰੀਖ਼ ਜਦ� ਫਸਲ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਜ� 

• ਆਮ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼। 

 

 

 

 

 

 

 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ • ਜਨਵਰੀ 2023 

USDA ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 

ਹੱਥ� ਵਾਢੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਸਲ� ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ 

ਦੇ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ FSA ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਸਲ� ਨੰੂ NAP 

ਮੂਲ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

NAP ਫਾਇਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ NAP ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਫਸਲ 

ਲਈ, ਫਸਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦੇ 60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਾਰਮ CCC-576, 

"ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ," ਭਾਗ D, E, F ਅਤੇ G, ਿਜਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 

ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। CCC-576 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੁਲ�ਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨ� ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਫਸਲ ਵੇਚਣਯੋਗ, ਨਾ-ਵੇਚਣਯੋਗ, ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜ� ਮਕਸਦ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ 

ਸੀ। 

 

ਇੱਕ NAP ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

NAP ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਫਸਲ� ਦ ੇਸਾਰਾ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ 

ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਫਸਲ ਿਹੱਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਫਸਲ ਿਹੱਤ ਹੈ: 

• 100 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਿਵਆਜ; ਜ� 

• ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਿਹੱਤ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਨੰੂ FSA ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

NAP ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ: 

• ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ; 

• ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਉਪਜ; 

• ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ; 

• ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ; 

• ਕਮੋਿਡਟੀ ਲਈ FSA ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਔਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ; ਅਤ ੇ

• ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਕ ਜੋ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਘਟੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਾਢੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਜ� ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੀਜਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆ ਂਫਸਲ� ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਬਾਹੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਫਸਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਜ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਿਜਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਨ�  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ� 

ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਵੱਚ� ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜ� ਜ� ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। FSA ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
farmers.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA 

ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, farmers.gov/service-center-locator 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 

 

http://farmers.gov/
https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator
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