5 અથવા ઓછા કર્મચારીઓ ધરાવતા લઘ ુ કારોબાર ર્ાટે ગ્રાન્ટ્સ
પ્રોગ્રાર્ને લગત ુ વવહંગાવલોકનઃ
આ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામનો ઉદ્દે શ કોવિડ-19ની વિપરીત અસર ધરાિનાર મેસચ્
ે યુસેટ્સ સુક્ષ્મ ઉદ્યોગસાહવસકોને મદદરૂપ
થિાનો છે .
આ ખાસ ફેડરલ ફંડ્સ િર્ષ 2020ના કેસષ ધારા મારફતે યોગ્ય છે અને યુ.એસ.ડડપાટષ મેન્ટ ઓફ હાઉવસિંગ એન્ડ અર્ષન
ડેિલપમેન્ટ (એચયુડી) દ્વારા મેસેચ્યુસેટ્સ ડડપાટષ મેન્ટ ઓફ હાઉવસિંગ એન્ડ કમ્યુવનટી ડેિલપમેન્ટ (ડીએચસીડી)ને
આપિામાં આિી રહ્ું છે તેમ જ મેસચ્
ે યુસેટ્સ ગ્રોથ કેવપટલ કોપોરે શન (એમજીસીસી) દ્વારા સંચાલલત રહેશ.ે
આ આવથિક સહાયતા મહામારીની પ્રવતકૂળ અસર ધરાિતા કારોર્ારને મદદરૂપ થિાનો ઈરાદો ધરાિે છે . એિા
નાના કારોર્ારને પ્રાધાન્યતા આપિામાં આિશે કે જેમના માલલક મડહલા, લઘુમતીઓ, વનવ ૃત્ત,અન્ય પ્રવતવનવધરૂપ
જૂથોના સભ્યો હોય, મેસચ્
ે યુસટ્
ે સના ગેટિે વસટીઝને લગતી સેિાઓ પર ધ્યાન કેન્રીત કરિામાં આિે છે .કોવિડ19નને લગતા અન્ય ફેડરલ પ્રોગ્રામ્સ તરફથી સહાયતા મેળિિા સક્ષમ ન હોય તેિા સૌથી િધારે જરૂડરયાતમંદ
અરજદારોને પણ પ્રાધાન્યતા આપિામાં આિશે.
અરજી રજૂ કરવાને લગતા સ ૂચનોઃ
તમારી અરજી સંપ ૂણષ માડહતી સાથે ભરે લી હોિી જોઈએ અને રજૂ કરિા પાત્ર એમજીસીસીની ઓનલાઈન અરજી
પોટષ લ મારફતે “ઈલેક્ટ્રોવનકલી આિશ્યક દસ્તાિેજીકરણ”માં દશાષવ્યા પ્રમાણે લર્ડાણો રજૂ કરિાના રહેશ.ે પત્રવ્યિહાર અથિા ઈમેલ જેિા અન્ય માધ્યમ મારફતે હાડષ કોપી અથિા ઈલકરોનક કોપી રજૂ કરિી જરૂરી છે . આ
ઉપરાંત ફકત સંપ ૂણષ ભરે લી, ચોક્ટ્સાઈ ધરાિતી અને સુિાચ્ય અરજીઓ જ ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે.
અરજદારને લગતી યોગ્યતાઃ


કારોર્ાર ભૌવતક રીતે મેસચ્
ે યુસેટ્ટસમાં સ્થપાયેલ હોિો જરૂરી છે .



કારોર્ાર સુક્ષ્મ ઉદ્યોગસાહવસક હોિો જોઈએ (િાલણજ્ય સાહવસક જે 5 અથિા કેટલાક ઓથા કમષચારી, 1
અથિા િધારે માલલક સાહવસક હોય)



કારોર્ારનો માલલક(કો) લો-મોડરે ટ ઈન્કમ (એલએમઆઈ) લલવમટેડ ક્ક્ટ્લનટેલ નેશનલને લગતા ઉદ્દે શના
માપદં ડ અંતગષત યોગ્યતા ધરાિતા હોિા જોઈએ.તેઓ પડરિારના કદને આધારે એડરયા મેડડયન ઈન્કમ
(એએમઆઈ)ના 80%થી ઓછી અથિા સમાન િાવર્િક કમાણી ધરાિતા હોય તે જરૂરી છે .



કારોર્ાર નફા માટેની એન્ટીટી (માલલકીનો કારોર્ાર, ભાગીદાર, કોપોરે શન, અથિા એલએલસી) હોિી જરૂરી
છે .



કારોર્ાર અનેક ક્ટ્લાઈન્ટ્સ અથિા ગ્રાહકોને માલસામાન અથિા સેિાઓ પ ૂરી પાડતો હોિો જોઈએ.



કારોર્ારને કોવિડ-19ને લીધે વિનંતી કરાયેલ સહાયતા જેટલી અથિા િધારે આિકનુ ં નુકસાન થયુ ં છે તે
અંગેના દસ્તાિેજ રજૂ કરિા સક્ષમ હોિો જોઈએ.



કારોર્ાર અત્યારે કામગીરી ધરાિતો હોિો જોઈએ અથિા, જો તે કાયષરત ન હોય તો તે ફરી શરૂ કરિાનો
ઈરાદો ધરાિતો હોિો જોઈએ.



કારોર્ારની 06/30/2019 અગાઉ સ્થાપના થયેલી હોિી જોઈએ.



કારોર્ાર રાજ્ય અને શહેર/નગર સાથે સારી સ્સ્થવતમાં હોિો જોઈએઃ



o

લર્ઝનેસ 3/1/2020 મારફતે તમામ કરિેરા મારફતે ચાલ ૂ હોિો જરૂરી છે ;અને

o

રાજ્યનુ ં માન્ય લાઈસન્સ/રજીસ્રેશન સડિયપણે હોવુ ં જોઈએ, જો લાગ ૂ થિાપાત્ર હોય;અને

અયોગ્યતા ધરાિતો કારોર્ારઃ
o

ડરયલ એસ્ટેટ ભાડા/િેચાણોનો કારોર્ાર;

o

18 િર્ષથી ઓછી વ્યસ્ક્ટ્ત વ્યસ્ક્ટ્તઓ દ્વારા માલલકી ધરાિતા કારોર્ારો

o

શ્ર ૃખલા ધરાિતા કારોર્ાર;

o

શરાર્ના સ્ટોસષ;

o

હવથયારો/દારૂગોળાના ડડલસષ;

o

લોર્ીઈસ્ટ્સ; અથિા

o

માદકપદાથષને લગતો કારોર્ાર.

ફનન્ટડિંગની રકર્ઃ
$25,000 સુધી
ભંડોળનો ર્ાન્ટયતા પ્રાપ્ત ઉપયોગઃ
આ ભંડોળનો કારોર્ારના ખચાષને આિરિા જેમ કે ભાડા, સ્ટાડફિંગ, યુટીલલટીઝ, તથા તકવનકી સહાયતા, સામાન્ય ઉદ્દે શ
તથા કારોર્ારની સ્સ્થરતા માટે ઉપયોગમાં લેિામાં આિી શકાય છે .ભંડોળ પસષનલ પ્રોટેક્ટ્શન ઈસ્ક્ટ્િપમેન્ટ
(પીપીઈ)ની ખરીદી માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે .
ભંડોળોનો બબન-ર્ંજૂરીપાત્ર ઉપયોગઃ
મંજૂર કરિામાં આિનાર ભંડોળનો મહત્િના ઉપકરણોની ખરીદીઓ કરિા, ડરયલ પ્રોપટીની ખરીદી, ર્ાંધકામ
પ્રવ ૃવત્તઓ, કારોર્ાર વિસ્તરણ, અથિા લોલર્િંગ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. આ ગ્રાન્ટ નફાઓની નકલને અટકાિશે,
એટલે કે આ મંજૂરી કરિામાં આિનાર ભંડોળનો એક સમાન ખચાષની ચુકિણીના આવથિક સહાયતાના અન્ય સ્રોતોને
લગતા ખચષની ચુકિણી માટે ઉપયોગ કરિામાં નહીં આિે.
આપવાની પ્રક્રિયાઃ
અરજીનો સમયગાળો પ ૂરો થયા ર્ાદ, મેસચ્
ે યુસેટ્સ ગ્રોથ કેવપટલ કોપોરે શન (એમજીસીસી) યોગ્યતા અંગેની તમામ
અરજીઓનુ ં મ ૂલયાંકન કરશે. એમજીસીસી યોગ્યતાના માપદં ડો તથા પસંદગીની અલગ્રમતાના આધારે ભંડોળનુ ં
વિતરણ કરશે.

2

આવશ્યક દસ્તાવેજઃ
તમારી અરજી માટે કૃપા કરી નીચે પ્રમાણેની તૈયારી કરોઃ


ડીયુએનએસ નંર્ર (તમે નીચે પ્રમાણેની લલિંક દ્વારા તમારા ડીયુએનએસ નંર્રને જોઈ શકો છો, જો તમે આ
પૈકી એક ન હોય તો તમે સરકારી ગ્રાન્ટ માટે અરજી કરી રહ્યા છો તે ચોક્કસ માડહતી દ્વારા નંર્ર (24 કલાક
ટનષઅરાઉન્ડ) માટે અપેલક્ષત વિનંતીની સ્સ્થવત છે . સેલફ-સવિિસ પોટષ લ લલિંકઃ www.dnb.com/govtduns નો
ઉપયોગ કરો અને “ફેડરલ ગિમેન્ટ કોન્રાક્ટ્ટસષ અથિા ગ્રાન્ટીઝ ડીયુએનએસ નંર્ર સપોટષ ની પસંદગી કરી
શકો છો”)



તમામ વશડયુઅલસ સડહત તમારા િર્ષ 2019ના ફેડરલ લર્ઝનેસનુ ં સંપ ૂણષ ભરે લ ટેક્ટ્સ ડરટનષની એક નકલ.



તમામ આિશ્યક વશડયુઅલસ સડહત દરે ક કારોર્ારના માલલક માટે િર્ષ 2019ના સંપ ૂણષ ભરે લ ફેડરલ પસષનલ
ટેક્ટ્સ ડરટન્સષની એક નકલ.



ઓપરે ટ/લર્ઝનેસ લાઈસન્સ/પ્રોફેશનલ સટીડફકેશનને લગતા તમારા લાઈસન્સની એક નકલ, જો લાગ ૂ
થિાપાત્ર હોય તો.



સંપ ૂણષ ભરે લ અને સહી કરે લ આઈઆરએસ ડબ્લલયુ-9 ફોમષ



જો તમારો કારોર્ાર એક એલએલસી, ભાગીદારી અથિા કોપોરે શન હોય તોઃ ડડપાટષ મેન્ટ ઓફ રે િેન્યુ (રે િેન્યુ
ડડપાટષ મેન્ટ પાસેથીથી ગુડ સ્ટેનન્ડિંગનુ ં સટીડફકેટની જરૂર નથી) પાસેથી નહીં પણ સેિેટરી ઓફ સ્ટેટ પાસેથી
ગુડ સ્ટેનન્ડિંગનુ ં તમારા સટીડફકેટની એક નકલ. અન્ય રાજ્યોમાં રચિામાં આિેલ તમામ એન્ટીટી કે જે
મેસેચ્યુસેટ્સમાં કામગીરી કરે છે અને મેસચ્
ે યુસટ્
ે સમાં સારી સ્સ્થવતમાં છે . જો તમારે ગુડ સ્ટેનન્ડિંગને લગતા
સટીડફકેટ અંગે વિનંતી કરિાની જરૂર હોય તો, અહીં ક્ક્ટ્લક કરોઃ
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx.



જો તમારો કારોર્ાર સોલ પ્રોપ્રાઈટરવશપ હોયઃ તમારા કારોર્ાર ભાડાપટ્ટે અથિા મોગેજ લર્લની એક નકલ
તમારા શહેર/નગરમાંથી તમારા લર્ઝનેસ સટીડફકેટ (ડીર્ીએ)ની એક નકલ.



આ મંજૂરી ભંડોળને આિરિા ઉપયોગમાં લેિા ઈચ્છતા હોય તો ખચષ માટેના ઈનિોઈસ(વસસ)ની એક નકલ.
તે તમારા ભવિષ્યના ખચષ માટે છે , કૃપા કરી તેમાં ખચષ (1-2 િાક્યમાં)ને લગતી વિગતો િણષિો અને તમને
ગ્રાન્ડ મળે તેના 45 ડદિસની અંદર ચુકિણી કરિામાં આિી છે તે ખચષના પ ૂરાિા રજૂ કરિામાં આિે તેિી
અપેક્ષા રાખિામાં આિે છે .



િૈકક્લપક-2020 આિક ખરાઈના સહાયક દસ્તાિેજ. અરજદારો તેમની અરજી સાથે વત્રમાવસક કરિેરાના
વનિેદનો, આિકને લગતા વનિેદનો, િેચાણ અહેિાલો, રોકડ પ્રિાહના વનિેદનો, તથા ડહસાર્ી રનષ્ટએ પ્રાપ્ત
થિાપાત્ર અહેિાલ જે સહાયક દસ્તાિેજીકરણ તરીકે પોતાની અરજીઓ સાથે અંદાજીત આિક અને ખચાષને
સહાયક ઐવતહાવસક દસ્તાિેજીકરણ રજૂ કરી શકે છે .અરજી રજૂ કરિાના સમયે આિશ્યક ન હોય ત્યારે કૃપા
કરી એ ર્ાર્તની સ્પષ્ટ નોંધ કરિી કે અરજદારોએ મેસચ્
ે યુસેટ્સ ગ્રોથ કેવપટલ કોપોરે શન, મેસેચ્યુસેટ્સ્સ
ડડપાટષ મેન્ટ ઓફ હાઉવસિંગ અને કોમ્યુવનટી ડેિલપમેન્ટ અથિા યુ.એસ.ડડપાટષ મેન્ટ ઓફ હાઉવસિંગ એન્ડ અર્ષન
ડેિલપમેન્ટને ત્યારર્ાદની તારીખમાં જરૂર પડિાના સંજોગોમાં દસ્તાિેજ પ ૂરા પાડિામાં આિશે.

ુ ગ
ફેડરલ ફં ડ્સ, કાયદા તથા વનયર્નો સાથે સસ
ં તઃ
તમામ લાગ ૂ થિાપાત્ર કાયદાનુ ં અરજદારોએ પાલન કરવુ ં આિશ્યક છે .
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તકવનકી સહાયઃ સંપકમ રજૂ કરવાપાત્ર
િેર્સાઈટ: submittable.com/contact
અન્ટય પ્રશ્ોઃ સંપકમ એર્જીસીસી
ઈમેલ: support@massgcc.com
કૃપા કરી વિર્યને લગતી લાઈનનો ઉપયોગ કરો “5 કમષચારીઓ હેઠળ નાના કારોર્ારની મંજૂરીઓ”
ુ ાદ
ભાષા અનવ
આ પ્રોગ્રામને લગતી માડહતી નીચે દશાષિિામાં આિેલી ભાર્ાઓમાં ઉપલબ્લધ છે : (અરજી અંગ્રેજી ભાર્ામાં જ રહેશે)


અરે લર્ક



ગુજરાતી



હૈવતન િેઓલ



કમેર



કોડરયન



પોર્ષ ુ ગીઝ



સરળ ચાઈનીઝ



સ્પેવનશ



પરં પરાગત ચાઈવનઝ



વિયેતનામીઝ
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