સીડ બી -સીવી

ુ મ ઉ ોગ સાહિસક સહાય

ો ામ, તબ ો II

ો ામ ંુ િવહંગાવલોકન:
ુ ે સમેસે
સ

મેસે

ુ ે સ
સ

ોથ કિપટલ કોપ રશન (એમ સીસી) કો

(સીડ બી -સીવી) &ો ામમાંથી 23

િુ નટ ડવલપમે ટ

ોક

ા ડ કોિવડ-19

િુ નિસપા*લટ +ુ,મ ઉ.ોગ સાહિસક સહાયતાના ભંડોળ5ુ ં યો6ય સંચાલન કરશે.

આ :પેિશયલ સીડ બી -સીવી ફં<સ 2020ના કસ> ધારા મારફતે યો6ય છે તથા Aડપાટ> મે ટ ઓફ હાઉિસCગ એ ડ અબ>ન
ુ ) Eારા Aડપાટ> મે ટ ઓફ હાઉિસCગ કો
ડવલપમે ટ (એચ ડ

િુ નAટ ડવલપમે ટ (ડ એચસીડ )ને એનાયત કરવામાં આવે

છે .
સીડ બી -સીવી +ુ,મ ઉ.ોગ સાહિસક સહાયતા Fતગ>ત એવા તમામ યો6યતા ધરાવતા +ુ,મ ઉ.ોગ સાહિસકોને
ભંડોળ ઉપલGધ કરાવવામાં આવશે ક Hમને કોિવડ-19ની Iયાપક &માણમાં અસર થઈ છે , આ સાથે લMુમતીનો
દરOજો ધરાવતા મા*લક ના કારોબાર (લMુમતી, મAહલાઓ,સેવાિનQ ૃત સૈિનકો, િવકલાંગો,એલબી ટ Tુ+) અ* મતા
આપવામાં આવી રહ છે .
ા ટ

ો ામ માટ" નો સમય:

•

10/02/2020 સવાર 9:00 વાગે-અર

•

10/23/2020 સાંH 5:00 વાગે- અર

અર

ર%ૂ કરવાને લગતી

તમાર અર

માટ UુVWુ.
માટ UુVWુ.

ૂચનાઃ

સંY ૂણ>પણે ભરાયેલી અને એમ સીસીના ઓનલાઈન

[લેટફોમ>(https://massgcc.submittable.com/submit) મારફતે ઈલે\]ોિનકલી “આવ^યક દ:તાવેજો”માં જણાIયા
&માણેના જોડાણો (એટચમે

સ) સાથે ર_ૂ કરવી જ`ર છે .હાડ> કોપી અથવા ઈલે\]ોિનક નકલો (કોપી) અ ય કોઈ

માગa Hમ ક પb-Iયવહાર અથવા મેઈલ મારફતે ર_ૂ કરવાના સંજોગોમાં :વીકારવામાં આવશે નહc.
અરજદારની યો,યતાઃ
•

કારોબાર Aફઝીકલ :વ`પમાં નીચે દશા>વેલ શહરો/શહરો પૈક એકમાં :થાપવામાં આવેલો હોવો જોઈએઃ
એશલે ડ, બેવલf, બ*લg6ટન, કનટન,કોનકોડ> ,ડધામ, એસે\સ, લેh\સ6ટન, માનચે:ટર બાઈ સી,મેલરોઝ,
િમલટન,નેટ ક, નોથ> AરAડCગ, નોરQ ૂડ, રનડોVફ, AરAડCગ, શેરોન, સાઉથબરો, :ટોનહામ, વોટરટાઉન, િવCચે:ટર
અથવા વોબન>.

•

કારોબાર +ુ,મ ઉ.ોગસાહિસક હોવો જોઈએ (વા*ણiય સાહસ 5 અથવા કટલાક સંY ૂણ>કા*લન એટલી
સંjયામાં કમ>ચાર , 1 અથવા Hમા વધાર ઉ.ોગ સાહિસક મા*લકો હોવા જોઈએ)

•

કારોબાર મા*લક(કો) લો-મોડરટ ઈ કમ (એલએમઆઈ) *લિમટડ હઠળ \લાઈ ટલ નેશનલ ઉlે શના માપદં ડ
હઠળ યો6યતા ધરાવતા હોવા જોઈએ. કારોબારના તમામ મા*લકો પAરવારના કદના આધાર એAરયા મીAડયન
ઈ કમ (એએમાઈ)ને સમકm અ થવા 80% થી ઓછ વાિષpક આવક ધરાવતા હોવા જોઈએ.

•

લો-મોડરટ ઈનકમ (એલએમઆઈ) *લિમટડ \લાઈ ટ લ રાq] ય ઉlે શાrમક માપદં ડ Fતગ>ત યો6યતા
ધરાવતા હોવા જોઈએ. કારોબારના મા*લક(કો) પAરવારના કદના આધાર એAરયા મીAડયન ઈનકમ
(એએમઆઈ) Hટલી અ થવા તેના 80% ઓછ વાિષpક આવક ધરાવતા હોવા જોઈએ.

•

કારોબાર એક નફાકારક કંપની હોવી જોઈએ (એકલ મા*લક , ભાગીદાર , કોપ રશન, અ થવા
એલએલસીએસ).

•

કારોબાર બsુિવધ \લાઈ સ અ થવા

•

કારોબાર કોિવડ-19ને લીધે સહાયતા માટ H િવનંતી કરવામાં આવી હોય તેની સમકm અ થવા તેના કરતા

ાહકોને માલ-સામાન અ થવા સેવાઓ Y ૂરો પડતો હોવો જોઈએ.

વધાર આવક5ુ ં 5ુકસાન થ ુ હોવાના દ:તાવેજ ર_ૂ કરવા સmમ હોવો જોઈએ.
•

કારોબાર વત>માન સમયમાં કાય>રત હોવો જોઈએ તથા 1/1/2019 Y ૂવa :થપાયેલ હોવો જોઈએ.

•

કારોબાર રાiય અ ને શહર/નગર સાથે સાર h:થિતમાં હોવો આવ^યક છે ઃ
o

કારોબાર 3/1/2020થી િનયત તમામ કરવેરા પર ચાWુ હોવો જોઈએ; અ ને

o

તે રાiય લાઈસ સ/રtજ:]શન સAuય અ ને મા યતા ધરાવતા હોવા જોઈએ, જો લાvુ પડw ુ હોય તો;
અ ને

o

તમારા Eારા સંચા*લત કોમનવેVથ અ થવા નગરપા*લકા સાથે જોડાયેલા દાવાના પmમાં ન હોવા
જોઈએ

•

અ યો6ય કારોબારઃ
o

Aરયલ એ:ટટ ભાડા/વેચાણને લગતો કારોબાર;

o

18 વષ>થી નાની Iયh\ત Eારા મા*લક ધરાવતો કારોબાર;

o

એવો કારોબાર ક H ચેઈન (x ૃખલા) હોય;

o

શરાબની zુ કાનો (*લકર :ટોસ>);

o

હિથયાર/દા`ગોળાના Aડલસ>;

o

લોબી: સ;અ થવા

o

ગા{ં ક માદક પદાથ>ને લગતો કારોબાર.

ભંડોળની રકમઃ
િવનંતી કરવામાં આવેલી રકમથી વધાર અ થવા તેને સમકm દશા> વેલી ખચ> સાથે 10,000 ડોલર +ુધી &િત કારોબાર.
આ

ા ટ 5,000 ડોલર, 7,500 ડોલર અ થવા 10,000 ડોલરના &માણમાં િવનંતી કર શકાય છે .

ભંડોળના ઉપયોગની મં%ૂર ઃ
આ ભંડોળનો કારોબાર ખચ>ને આવરવા માટ કાય>કાર } ૂડ માટ ઉપયોગ કર શકાય છે , Hમ ક ભા~ુ , :ટાફને લગતા
ખચ>, વપરાશીય, અ ને ટકિનકલ સહાયતા, સામા ય ઉlે શ તથા કારોબારને h:થરતા આપવી. આ ભંડોળનો પસ>નલ
&ોટશન ઈh\વપમે ટ (પીપીઈ) ખર દવા માટ પણ ઉપયોગ કર શકાય છે .
ભંડોળનો 0બન-મા યતા

ા1ત ઉપયોગ:

2

+ુ,મઉ.ોગ સાહિસક સહાયતા માટ મં_ૂર ભંડળનો મહrવના ઉપકરણોની ખર દ કરવા, Aરયલ &ોપટ•ની ખર દ ,
બાંધકામ &Q ૃિ€ઓ, કારોબારના િવ:તરણ માટ ઉપયોગ કર શકાય નહc.
ભંડોળનો 2ોસ3ઃ
આ &ો ામ માટ5ુ ં ભંડોળ તમારા નગર/શહરના સીડ બી -સીવી ફંડ મારફતે Y ૂ•ું પાડવામાં આવશે, H ડ એચસીડ
Eારા ફાળવણી કરવામાં આવે છે .
આગળની

56યાઃ

અર નો સમયગાળો Y ૂણ> થયા બાદ માસે

ુ ે સ
સ

ોથ કિપટલ કોપ રશન (એમ સીસી) યો6યતા Fગે િનણ>ય કરવા

તમામ અર ઓની સમીmા કરવામાં આવશે. તમામ યો6ય અરજદારોની તેમના &િતિનિધ શહર/નગર Eારા સમીmા
કરવામાં આવશે, iયાં તેમનો કારોબારને Fિતમ ભલામણો, Y ૃ‚qટ માટ આવેલ છે , તે તેમના કરવેરા તથા
&મા*ણકરણને લઈ ચોƒસ h:થિત ધરાવે છે . એમ સીસી આ &Auયા કરશે અને ભંડોળના હ[તા યો6યતાને લગતા
માપદં ડ તથા શહર/નગર િનણ>યોને લઈ યો6યતા પર આધાર ધરાવે છે .
આવ7યક દ8તાવેજોઃ
„ૃપા કર તમાર અર
•

ડ

માટ આ &માણે માAહતી Y ૂર પાડઃ

ુ નએસ નંબર(તમે નીચેની *લCકનો ઉપયોગ કર ને તમારા ડ
એ

ુ નએસ નંબર જોઈ શકો છો. જો તમે
એ

હ_ુ આ પૈક એક હ_ુ ધરાવતા ન હોય તો તમે તે ર_ૂ કરવા }ુ\ત હોઈ શકો છો, સરકાર
અર

ા ડ માટ તમે

કર ર…ા છો તે દશા> વીને નંબર (24-કલાક ટન>અરાઉ ડ) માટ િવનંતી ઝડપી બનાવી શકાય. સેVફ-

સિવpસ પોટ> લ *લCકનો ઉપયોગ કરોઃwww.dnb.com/govtdunsઅને “ફડરલ ગવમa ટ કો ]ા\ટસ> અથવા
ડ
•

ા ટ

ુ નએસ નંબર સપોટ> ” પસંદકરો.)
એ

તમાર સંY ૂણ> 2019 ફડરલ *બઝનેસ ટ\સ Aરટન>ની એક નકલ. જો તમા•ું ટ\સ Aરટન> િવ:તરણ,2018 હોય
તો તે :વીકારવામાં આવશે.

•

દરક કારોબારના મા*લક 20% અથવા વધાર મા*લક Aહત કારોબારમાં હોવા સાથે 2019ના ફડરલ પસ>નલ
ટ\સ Aરટ સ>ની એક સંY ૂણ> નકલ છે . જો તમા•ું ટ\સ Aરટન> િવ:તરણ,2018 હોય તો તે :વીકારવામાં આવશે.

•

ઓપરટ/*બઝનેસ લાઈસ સ/&ોફશનલ સટ•Aફકશનને લગતી તમારા લાઈસ સની એક,જો લાv ૂ થવાપાb હોય
તો

•

ભરWુ આઈઆરએસ ડGV -ુ 9 ફોમ>

•

જો તમારો કારોબાર એલએલસી હોય તો ભાગાર અથવા કોપ રશનઃ vુડ :ટ‚ ડ‡ગને લગતા તમારા
&માણપbની એક નકલ સેuટર ઓફ :ટટ તરફથી હોય છે , તે Aડપાટ> મે ટ ઓફ રવ
(Aડપાટ> મે ટ ઓફ રવે

ુ તરફથી નથી

ુ તરફથી vુડ :ટ‚ ડ‡ગને લગતા સટ•Aફકની જ`ર નથી). જો તમાર vુડ :ટ‚ ડ‡ગને

લગતા સટ•Aફકટની જ`ર હોય તો અહc

https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx ˆ\લક કરો.
•

જો તમારો કારોબાર એક સોલ &ો&ાઈટરશીપઃ તમા•ુ *બઝનેસ સટ•Aફકટ (DBA)ની એક નકલ શહર/નગર
માંથી.

•

તમારા લીઝ અથવા મોગaજ *બલની એક નકલ

•

જો તમારો કારોબાર કોઈ રાiય, :થાિનક અથવા ફડરલ કોિવડ-19 આિથpક સહાયતા &ા[ત કરતા હોય તો
„ૃપા કર તેને લગતા દ:તાવેજ Y ૂરા પાડો)

3

•

કોિવડ-19 મહામાર ને લીધે િવનંતી કરાયેલ સહાયતા Hટલી અથવા તેના કરતા વધાર આવક5ુ ં 5ુકસાન
થ ુ છે તે દશા> વતા દ:તાવેજઃ સં*m[તમાં વણ>ન ર_ૂ કરો (100-શGદની મયા> દા).

•

તમે આ ભંડોળનો શેના માટ ઉપયોગ કરવા માટ તે ખચા> માટના ઈનવોઈસ(િસસ)ની એક નકલ. જો તે
ભિવqયના ખચ> હોય તો „ૃ પા કર આ ખચ> કયા છે તે Fગેની િવગતો5ુ ં વણ>ન કરો (1-2 વા‰માં) તથા
તમારા તરફથી ભંડોળ &ા[ત થયાના 45 Aદવસની Fદર આ ખચ>ની Šુકવણી કર લેવામાં આવે તાવી
શ‰તા દશા> વતો Y ૂરાવો ર_ૂ કરવા.

•

જો તમે િનણ>ય કરવા માટ વષ> 2020 માટ પAરવારની „ુ લ આવક Fદા

હોય તો „ૃપા કર નીચે &માણેની

આવકની ચકાસણની Y ૂર પાડોઃ
- વેતન અથવા િવતરણોની તાHતરના 8 સ[તાહના ગાળામાં મા*લક ધરાવો છો.
- વેતનો અથવા અ ય આવક તથા Šુકવણી તાHતરના 8 સ[તાહના સમયગાળા માટ
-વેતનો અથવા અ ય આવક
- નોકર દાતા માટ 18+ ‹મરના તમારા પAરવારના દરક સŒયએ તાHતરના 8 સ[તાહમાં મેળવેલી Šુકવણી
-બેરોજગાર ને લગતા લાભોના તાHતરના 9 સ[તાહના સમય માટ બેરોજગાર ની ખરાઈ કરતા પb અને
Šુકવણીનો ભાગ
-લાભને લગwુ :ટટમે ટ, ચકાસણી પb અને ચોƒસ સમય5ુ :ટટમે ટઃ {હર સહાયતા, બાળ સહાય, વીએ,
બેરોજગાર , સામા ક +ુરmા, એસએસઆઈ, અmમતા અને દરક પે શન/રોકાણની આવકના •ોત ક H
લાભની રકમ અને &માણ દશા> વે છે (તમામ લાvુ થયેલ).
- નોકર દાતા માટ કામ કરતા 18+ ઉમરના તમારા પAરવારના દરક સŒયના 2 મAહનાના કોઈપણ/તમામ
તપાસ/બે ક ખાતા.

.
ુ ાલનઃ
ફ"ડરલ ફં ડ, કાયદા તથા િનયમનકાર અ પ
અરજદારોએ લાv ૂ થવાપાb કાયદા5ુ ં પાલન કરQુ ં જોઈએ.
અવાર-નવાર Y ૂછવામાં આવતા &Žો (એફએTુ): અહ; <=લક કરો
ટ" કિનકલ સહાયતાઃ સંપક3 ર%ૂ કર શકાય
વેબસાઈટ: submittable.com/contact
અ ય

?ોઃ એમ સીસી સંપક3

ઈમેલ: grants@massgcc.com
„ૃપા કર સGH\ટ લાઈનનો ઉપયોગ કરો “સીડ બી -સીવી માઈuોએ ટર&ાઈિસસ આિસ:ટ સ &ો ામ,તબƒો II”
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