50 અથવા ઓછા કર્મચારીઓ ધરાવતા લઘ ુ કારોબાર ર્ાટે ગ્રાન્ટ્સ
પ્રોગ્રાર્ને લગત ુ વવહંગાવલોકનઃ
આ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામનો ઉદ્દે શ કોરોનાવાયરસની વવપરીત અસર ધરાવનાર નાના કારોબારને મદદરૂપ થવાનો છે .
આ ભંડોળ નાણાકીય વર્ષ 2021 માટેના કોમનવેલ્થ સપ્લિમેન્ટિ બજેટ મારફતે યોગ્ય રહ્યં છે અને મેસચ્
ે યયસટ્
ે સ ગ્રોથ
કેવપટિ કોપોરે શન (એમજીસીસી) દ્વારા સંચાલિત રહેશ.ે
આ આવથિક સહાયતા મહામારીની પ્રવતકૂળ અસર ધરાવતા કારોબારને મદદરૂપ થવાનો ઈરાદો ધરાવે છે . એવા
નાના કારોબારને પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવશે કે જેમના માલિક મહહિા, િઘયમતીઓ, વનવ ૃત્ત,અન્ય પ્રવતવનવધરૂપ
જૂથોના સભ્યો હોય, મેસચ્
ે યયસટ્
ે સના ગેટવે વસટીઝને િગતી સેવાઓ પર ધ્યાન કેન્રીત કરવામાં આવે છે .કોવવડ19નને િગતા અન્ય ફેડરિ પ્રોગ્રામ્સ તરફથી સહાયતા મેળવવા સક્ષમ ન હોય તેવા સૌથી વધારે જરૂહરયાતમંદ
અરજદારોને પણ પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવશે.
અરજી રજૂ કરવાને લગતા સ ૂચનોઃ
તમારી અરજી સંપ ૂણષ માહહતી સાથે ભરે િી હોવી જોઈએ અને રજૂ કરવા પાત્ર એમજીસીસીની ઓનિાઈન અરજી
પોટષ િ મારફતે “ઈિેક્ટ્રોવનકિી આવશ્યક દસ્તાવેજીકરણ”માં દશાષવ્યા પ્રમાણે લબડાણો રજૂ કરવાના રહેશ.ે પત્રવ્યવહાર અથવા ઈમેિ જેવા અન્ય માધ્યમ મારફતે હાડષ કોપી અથવા ઈિકરોનક કોપી રજૂ કરવી જરૂરી છે . આ
ઉપરાંત ફકત સંપ ૂણષ ભરે િી, ચોક્ટ્સાઈ ધરાવતી અને સયવાચ્ય અરજીઓ જ ધ્યાનમાં િેવામાં આવશે
અરજદારને લગતી યોગ્યતાઃ


કારોબાર ભૌવતક રીતે મેસચ્
ે યયસેટ્ટસમાં સ્થપાયેિ હોવો જરૂરી છે .



કારોબાર કે જે 50 અથવા ઓછા ફુિ-ટાઈમ ઈક્ક્ટ્વવેિેન્ટ (એફટીઈ) કમષચારીઓ (1 અથવા વધારે જેમા
કારોબારના માલિકો)



કારોબાર નફા માટેની એન્ટીટી (માલિકીનો કારોબાર, ભાગીદાર, કોપોરે શન, અથવા એિએિસી) હોવી જરૂરી
છે .



કારોબારને કોવવડ-19ને િીધે વવનંતી કરાયેિ સહાયતા જેટિી અથવા વધારે આવકનય ં નયકસાન થયય ં છે તે
અંગેના દસ્તાવેજ રજૂ કરવા સક્ષમ હોવો જોઈએ.



કારોબાર અત્યારે કામગીરી ધરાવતો હોવો જોઈએ અથવા, જો તે કાયષરત ન હોય તો તે ફરી શરૂ કરવાનો
ઈરાદો ધરાવતો હોવો જોઈએ.



કારોબારની 06/30/2019 અગાઉ સ્થાપના થયેિી હોવી જોઈએ



કારોબાર રાજ્ય અને શહેર/નગર સાથે સારી ક્સ્થવતમાં હોવો જોઈએઃ



o

કારોબાર 3/1/2020 મારફતે તમામ કરવેરા મારફતે ચાલ ૂ હોવો જરૂરી છે ;અને

o

રાજ્યનય ં માન્ય િાઈસન્સ/રજીસ્રેશન સહિયપણે હોવય ં જોઈએ, જો િાગ ૂ થવાપાત્ર હોય;અને

અયોગ્યતા ધરાવતો કારોબારઃ
o

હરયિ એસ્ટેટ ભાડા/વેચાણોનો કારોબાર;

o

18 વર્ષથી ઓછી વ્યક્ક્ટ્ત વ્યક્ક્ટ્તઓ દ્વારા માલિકી ધરાવતા કારોબારો;

o

શ્ર ૃખિા ધરાવતા કારોબાર;

o

શરાબના સ્ટોસષ;

o

હવથયારો/દારૂગોળાના હડિસષ;

o

િોબીઈસ્ટ્સ; અથવા

o

માદક પદાથષને િગતો કારોબાર

ફનન્ટડિંગની રકર્ઃ
કારોબારને 75,000 ડોિર સયધી મળી શકે છે જોકે વર્ષ 2019 ફેડરિ ટેક્ટ્સ હરટન્સષ દ્વારા પ ૂરાવા તરીકે સંચાિકીય ખચષના
3 મહહના સયધીની મયાષદા ધરાવે છે . કયિ રકમ મહામારીના સમયગાળા દરવમયાન વર્ષ 2020 માટે વાસ્તવવક ખચાષઓ
માટે ધ્યાનમાં િેવામાં આવશે. ખચાષઓને 10મી માચષ,2020થી ધ્યાનમાં િઈ શકાય છે , જે વર્ષ 2019ના ફેડરિ ટેક્ટ્સ
હરટન્સષ દ્વારા પ ૂરાવાના સંચાિકીય ખચાષના 3 મહહનાથી વધારે ન હોવા જોઈએ.
ભંડોળનો ર્ાન્ટયતા પ્રાપ્ત ઉપયોગઃ
કમષચારી પેરિ તથા િાભને િગતા ખચાષ, મોરગેજને િગતય વ્યાજ, ભાડય, યયટીલિટી તથા એવય ં વ્યાજ કે જે અન્ય દે વા
સંબવં ધત જવાબદારીઓ પર હોય છે .
ભંડોળોનો બબન-ર્ંજૂરીપાત્ર ઉપયોગઃ
મંજૂર કરવામાં આવનાર ભંડોળનો મહત્વના ઉપકરણોની ખરીદીઓ કરવા, હરયિ પ્રોપટીની ખરીદી, બાંધકામ
પ્રવ ૃવત્તઓ, કારોબાર વવસ્તરણ, અથવા િોલબિંગ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. આ ગ્રાન્ટ નફાઓની નકિને અટકાવશે,
એટિે કે આ મંજૂરી કરવામાં આવનાર ભંડોળનો એક સમાન ખચાષની ચયકવણીના આવથિક સહાયતાના અન્ય સ્રોતોને
િગતા ખચષની ચયકવણી માટે ઉપયોગ કરવામાં નહીં આવે.
આપવાની પ્રક્રિયાઃ
અરજીનો સમયગાળો પ ૂરો થયા બાદ, મેસચ્
ે યયસેટ્સ ગ્રોથ કેવપટિ કોપોરે શન (એમજીસીસી) યોગ્યતા અંગેની તમામ
અરજીઓનય ં મ ૂલ્યાંકન કરશે. એમજીસીસી યોગ્યતાના માપદં ડો તથા પસંદગીની અલગ્રમતાના આધારે ભંડોળનય ં
વવતરણ કરશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજઃ
તમારી અરજી માટે કૃપા કરી નીચે પ્રમાણેની તૈયારી કરોઃ


તમામ આવશ્યક વશડયયઅલ્સ સહહત વર્ષ 2019ના ફેડરિ લબઝનેસ ટેક્ટ્સ હરટનષની સંપ ૂણષ ભરે િી માહહતીની
નકિ



વર્ષ 2019ના ફેડરિ પસષનિ ટેક્ટ્સ હરટન્સષ 20 ટકા સાથે દરે ક કારોબારના માલિકો માટે સંપ ૂણષ ભરે િ ફોમષની
નકિ અથવા વધારે માલિકી કે જેમાં તમામ આવશ્યક વશડયયઅિનો સમાવેશ થાય છે .



ઓપરે ટ/લબઝનેસ િાઈસન્સ/પ્રોફેશનિ સટીહફકેશનને િગતા તમારા િાઈસન્સની એક નકિ, જો િાગ ૂ
થવાપાત્ર હોય તો.



સંપ ૂણષ ભરે િ અને સહી કરે િ આઈઆરએસ ડબ્લલ્યય-9 ફોમષ.



જો તમારો કારોબાર એક એિએિસી, ભાગીદારી અથવા કોપોરે શન હોય તોઃ હડપાટષ મેન્ટ ઓફ રે વેન્યય (રે વેન્યય
હડપાટષ મેન્ટ પાસેથીથી ગયડ સ્ટેનન્ડિંગનય ં સટીહફકેટની જરૂર નથી) પાસેથી નહીં પણ સેિેટરી ઓફ સ્ટેટ પાસેથી
ગયડ સ્ટેનન્ડિંગનય ં તમારા સટીહફકેટની એક નકિ. અન્ય રાજ્યોમાં રચવામાં આવેિ તમામ એન્ટીટી કે જે
મેસેચ્યયસેટ્સમાં કામગીરી કરે છે અને મેસચ્
ે યયસટ્
ે સમાં સારી ક્સ્થવતમાં છે . જો તમારે ગયડ સ્ટેનન્ડિંગને િગતા



સટીહફકેટ અંગે વવનંતી કરવાની જરૂર હોય તો, અહીં પ્ક્ટ્િક કરોઃ
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx
જો તમારો કારોબાર સોિ પ્રોપ્રાઈટરવશપ હોયઃ તમારા કારોબાર ભાડાપટ્ટે અથવા મોગેજ લબિની એક નકિ
તમારા શહેર/નગરમાંથી તમારા લબઝનેસ સટીહફકેટ (ડીબીએ)ની એક નકિ.

ુ ગ
ફેડરલ ફં ડ્સ, કાયદા તથા વનયર્નો સાથે સસ
ં તઃ
તમામ િાગ ૂ થવાપાત્ર કાયદાનય ં અરજદારોએ પાિન કરવય ં આવશ્યક છે .
તકવનકી સહાયઃ સંપકમ રજૂ કરવાપાત્ર
વેબસાઈટ: submittable.com/contact
અન્ટય પ્રશ્ોઃ સંપકમ એર્જીસીસી
ઈમેિ: info@massgcc.com
કૃપા કરી વવર્યને િગતી િાઈનનો ઉપયોગ કરો “50 કમષચારીઓ હેઠળ નાના કારોબારની મંજૂરીઓ”
ુ ાદઃ
ભાષા અનવ
આ પ્રોગ્રામને િગતી માહહતી નીચે દશાષવવામાં આવેિી ભાર્ાઓમાં ઉપિબ્લધ છે : (અરજી અંગ્રેજી ભાર્ામાં જ રહેશે)
•

અરે લબક

•

પોર્ષ ય ગીઝ

•

ગયજરાતી

•

સરળ ચાઈનીઝ

•

હૈવતન િેઓિ

•

સ્પેવનશ

•

કમેર

•

પરં પરાગત ચાઈવનઝ

•

કોહરયન

•

વવયેતનામીઝ

