ુ ેટ્સના કારોબાર માટે સેક્ટર-સ્પેસસફિક ફરલિિ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ
મેસેચ્યસ
પ્રોગ્રામ અંગે સિહંગાિિોકન:
કોમનવેલ્થ ઓફ મેસચ્ે યુસટ્
ે સે નવા અને અત્યારના પ્રોગ્રામ્સ મારફતે કારોબારને ટે કો આપવા વધારાના
668 મમલિયન ડોિરનુ ું ભુંડોળ ઉપિબ્ધ બનાવયુ ું છે . મેસચ્ે યુસટ્
ે સ ગ્રોથ કે મપટિ કોપોરે શન (એમજીસીસી)એ
કોમવડ-19 મહામારીને િીધે જેમને આમથિક મોરચે સૌથી વધારે મુશ્કે િી પડી છે ને આવકમાું નુકસાન થયુ ું છે
તેવા સેક્ટરોને િક્ષ્યમાું રાખી આ ભુંડોળની ફાળવણી કરી છે .

કોમનવેલ્થના નાણાકીય વર્ષ 2021 માટે ના સુંચાિકીય બજેટ (એફવાય21) તેમ જ કે સષ ધારો,2020 પ્રમાણે
આ ફાળવણી યોગ્ય છે .

રોકડ રાહતની અસાધારણ જરૂર છે તેવા સૌથી વધારે માઠી અસર ધરાવતા નાના કદના કારોબારને
ધ્યાનમાું રાખી આ કારોબારી રાહત ફુંડ િક્ષ્યાુંક ધરાવે છે . અિત આ મહામારીથી ઘણાબધા કારોબારને
નકારાત્મક અસર થઈ છે ત્યારે તમામને માટે સમાન જરૂરી નથી. એ સુમનમિત કરવા માટે કે આ મયાષ દદત
ભુંડોળ સૌથી વધારે માઠી અસર ધરાવતા કારોબારને મળે છે ત્યારે નીચે પૈકી કોઈ સ્થથમત તમે ધરાવતા
હોય તો તમારે અરજી કરિી જોઈએ નહ ીઃ



કોરોના વાઈરસની મહામારીને િીધે સુંચાિનમાું કોઈ નુકસાન ન થયુ ું હોય.



રાહતના અન્ય સુંશાધનોમાું એક્સેસ ધરાવતા હોય.



નોંધપાત્ર નાણાકીય દબાણ વગર કામગીરીને ચાલુ રાખવા સક્ષમ રહ્યા હોય.



પ ૂરતા પ્રમાણમાું અનામત ધરાવતા હોય.

આ ઉપરાુંત એવી મોટા કદની કું પનીઓ કે જે આ આમથિક મુંદીને સહન કરવાની વધુ સારી સ્થથમત ધરાવે છે
તેમ જ કોમવડ-19ને િગતા મનયુંત્રણો િાગૂ થવા જોઈએ નહીં.

અસાધારણ પદરસ્થથમતનો સામનો કરી રહેિા કારોબાર દ્વારા ઓછી જરૂદરયાત સાથે મોટી સુંખ્યામાું અરજીઓ
કરવામાું આવવાના સુંજોગોમાું આ કારોબારને ભુંડોળની ફાળવણી કરવામાું મવિુંબ થશે.ખરાઅથષમાું
અસાધારણ જરૂદરયાત વગર કું પની માટે અરજીની સમીક્ષા કાયમીધોરણે બુંધ થવાના જોખમથી કારોબારને
સહાયતામાું મવિુંબ થાય છે .

કોણે અરજી કરિી જોઈએીઃ
નીચે દશાષ વવામાું આવેિા સેક્ટરોને પ્રાધાન્યતા આપવામાું આવશેેઃ

અલગ્રમ કેટેગરીઝ


રે થટોરન્ટ, બાર, અને ફૂડ ટ્રક કે જે મમલ્સ ટે ક્સ કિેક્ટ કરે છે અને છૂટ ધરાવે છે .



ઈનડોર દરદિએશન અથવા એન્ટરટે ઈનમેન્ટ એથટાબ્બ્િશમેન્ટ્સ
i. ઈનડોર એન્ટરટે ઈમેન્ટ એથટાબ્બ્િશમેન્ટ્સ (જેમ કે . મવ
ૂ ી મથએટસષ, કોમેડી
ક્િબ્સ, પફોમમિંગ આર્ટષ સ વેન્યુઝ/સુંથથાઓ)
ii. ઈનડોર દરદિએશન (જેમ કે . આકે ડ્સ, બોવલિિંગ સેન્ટસષ, પ ૂિ/લબલિયડષ હોલ્સ,
એથકે પથ-રૂમ્સ, ટ્રમપોલિન પાક્સષ, રોિર-થકે ટીંગ દરિંક્સ)
iii. ઈનડોર થપેક્ટે ટર થપોર્ટષ સ વેન્ય ૂઝ
iv. અન્ય ઈનડોર દરદિએશન અથવા એન્ટરટે ઈનમેન્ટ વેન્યુસ



જીમ્સ અથવા દફટનેસ સેન્ટસષ
i. જીમ્સ, એથિેટીક ક્િબ્સ, વયાયામ કે ન્રો, આરોગ્ય ક્િબ્સ
ii. થપોર્ટષ સ ફેમસલિટીઝ (જેમ કે ટે મનસ ક્િબ્સ, રે ક્વેટબોિ ક્િબ્સ, હોકી દરિંક્સ,
થવીમમિંગ ફેમસલિટીઝ)
iii. દફટનેસ ઈન્થટ્રક્શન સેન્ટસષ (જેમ કે એરોલબક્સ, ડાન્સ, યોગા, કરાટે વગેરે)
iv. અન્ય જીમ્સ અથવા દફટનેસ સેન્ટસષ



પસષનિ સમવિમસસ
i. નેઈિ સલ ૂન્સ, વાણુંદની દુકાનો, વગેરે.
ii. ઈન્ન્ડપેન્ડેન્ટ ફામષમસસ



ઈવેન્ટ સપોટષ કું પનીઓ-આવકનો પ્રાથમમક સ્રોત (50%થી વધારે ) ઈવેન્ટ સુંબ મું ધત હોય.
i. ફોટોગ્રાફી થર્ુદડયો, વીદડયોગ્રાફી થર્ુદડયો, ફ્િોદરથટ્સ, િીમો સમવિમસસ, ઈવેન્ટ
પ્િામનિંગ કું પનીઓ, ઈવેન્ટ રે ન્ટલ્સ, પફોમસષ, સુંમ્મેિનો અને વયાપાર
દશાષ વતી સુંથથાઓ.



ઈન્ન્ડપેન્ડેન્ટ દરટે િસષ
i. લિક અનો મોટષ ર િોકે શન્સ ધરાવતા લબઝનેસ કે જે સેલ્સ ટે ક્સ કિે ક્ટ કરે છે
અને રે મમટ ધરાવે છે .

લબન-અલગ્રમતા ધરાવતી કેટેગરીઓેઃ


અન્ય તમામ યોગ્યતા ધરાવતા કારોબારના પ્રકાર

અરજી રજૂ કરિાને િગતી સ ૂચનાીઃ
તમારી અરજી એમજીસીસીની ઓનિાઈન અરજી પોટષ િ મારફતે ઈિેક્ટ્રોમનકિી આવશ્યક દથતાવેજોમાું રજૂ
કરવા માટે દશાષ વવામાું આવયા પ્રમાણેના જોડાણો સાથે તમારી અરજી સુંપ ૂણષ ભરે િી અને સબમમટ કરવામાું
આવેિી હોવી જોઈએ. હાડષ કોપી અથવા ઈિેક્ટ્રોમનક કોપી અન્ય કોઈ પણ પદ્ધમતથી જેમ કે પત્ર-વયવહાર
અથવા ઈમેિ મારફતે રજૂ કરવામાું આવશે તો તે ધ્યાનમાું િેવામાું આવશે નહીં. આ ઉપરાુંત ફક્ત સુંપ ૂણષ
ભરાયેિી, ચોક્સાઈ ધરાવતી તથા યોગ્યતા ધરાવતી અરજીને જ ધ્યાનમાું િે વામાું આવશે.
કૃપા કરી આ સિાહ ધ્યાનમાું િેશો કે પ્રોગ્રામ ડેડિાઈન દ્વારા આવશ્યક તમામ દથતાવેજોનો જ સમાવેશ
કરવો,જે ધ્યાનમાું િેવામાું આવશે. કૃપા કરી નીચે આપવામાું આવેિ “આવશ્યક દથતાવેજીકરણ”ની સુંપ ૂણષ
યાદીને જુઓ. સામાન્ય પ્રકારની ભ ૂિોને િીધે પણ તમારી અરજીને ધ્યાન પર િેવામાું આવશે નહીેઃ


મેસચ્ે યુસટ્
ે સ સેિેટરી ઓફ થટે ટની ઓદફસમાુંથી સટીદફકે ટ ઓફ ગુડ થટે ન્ન્ડિંગ



વર્ષ 2019નુ ું સુંપ ૂણષ ફેડરિ લબઝનેસ ટે ક્સ દરટનષ



દરે ક કારોબારના માલિક માટે 20 ટકા અથવા વધારે માલિકી માટે વર્ષ 2019નુ ું સુંપ ૂણષ
ફેડરિ પસષનિ ટે ક્સ દરટન્સષ

સમયસીમાીઃ
31/12/2020 બપોરે 12:00 વાગે - અરજી ખુિી
15/01/2021 બપોરે 11:59 વાગે- અરજી બુંધ

ુ િણીની પ્રફિયાીઃ
ચક
અરજીનો સમય બુંધ થયા બાદ, મેસેચ્યુસટ્
ે સ ગ્રોથ કે મપટિ કોપોરે શન (એમજીસીસી) યોગ્યને િગતો
મનણષય કરવા તમામ અરજીની સમીક્ષા કરશે. એમજીસીસી યોગ્યતાના માપદું ડ તથા પ્રાથમમકતાના ધોરણે
ભુંડોળ આપશે અને મવતરણ કરશે.

િેડરિ િંડ, કાયદા તથા સનયમનોન ુ ં પાિન
તમામ િાગૂ થવાપાત્ર કાયદા સાથે અરજી સુંપ ૂણષપણે ભરવી જરૂરી છે .

ુ ાદીઃ
ભાષા અનિ
પ્રોગ્રામ અવિોકન માદહતી ર્ૂુંક સમયમાું નીચે દશાષ વવામાું આવેિી ભાર્ાઓમાું ઉપિબ્ધ બનશેેઃ (અરજી
અંગ્રેજી ભાર્ામાું જ રહેશ)ે
· અરબી
·ગુજરાતી
· હૈ તીયન દિઓિ
· ખમેર
· કોદરયન
· પોર્ષ ુ ગીઝ
· સરળ ચાઈનીઝ
· થપેમનશ
· પરું પરાગત ચાઈનીઝ

· મવયેતનામીઝ

અરજદારની યોગ્યતાીઃ
જો તમારો કારોબાર ભુંડોળ (ગ્રાન્ટ) માટે અરજી કરવાની યોગ્યતા ધરાવે છે તો તે નક્કી કરવા માટે
અરજીની પ્રદિયા શરૂ કરતા પહેિા નીચે આપવામાું આવેિ કાયષિમની યોગ્યતાના માપદું ડની સમીક્ષા કરો.

પ્રોગ્રામની સિગતો
ભંડોળની રકમીઃ
કારોબાર 75,000 ડોિર સુધી મે ળવી શકે છે જોકે 3 મદહના માટે ના સુંચાિકીય ખચષની મયાષ દા રહેિી છે ,જે
વર્ષ 2019ના ફે ડરિ ટે ક્સ દરટનષ દ્વારા પ ૂરાવા તરીકે હોય છે . ગ્રાન્ડની રકમ મહામારી દરમમયાન વર્ષ 2020
માટે વાથતમવક ખચષને ધ્યાનમાું િેવામાું આવશે . ખચષ 10મી માચષ,2020થી ધ્યાનમાું િઈ શકાય છે , જે વર્ષ
2019ના ફે ડરિ ટે ક્સ દરટન્સષ દ્વારા સુંચાિકીય ખચષના 3 મદહના માટે રજૂ કરે િ પ ૂરાવાથી વધારે હોવા જોઈએ
નહીં.
ભંડોળના ઉપયોગની માન્યતાીઃ
એમ્પ્િોઈ પે રોિ અને િાભ ખચષ, ગીરો (મોગેજ) વયાજ, ભાડુ, ઉપયોગીતાઓ તથા અન્ય દે વા જવાબદારીઓ
પરના વયાજ.


આ અરજીને ધ્યાનમાું રાખી મુંજૂ ર કરવામાું આવે િ ભુંડોળનો કારોબારના સ ૂલચત ઉપયોગ ફક્ત
કોરોનાવાઈરસ સહાયની કિમ 5001માું ઉમે રવામાું આવયા પ્રમાણે સામાજીક સુરક્ષા ધારાની કિમ
601, રાહત અને આમથિક સુરક્ષા ધારો, એિ.નું.116-136, ભાગ અ. મશર્ષ ક V (27 માચષ,2020( (“કિમ
601”) કરવામાું આવશે .



આ અરજીમાું મુંજૂર કરવામાું આવેિ ભુંડોળ કારોબાર દ્વારા ફે ડરિ અથવા રાજ્યના અન્ય સ્રોતને
આવરતા ઉદ્દે શ મસવાય અન્ય બાબત માટે ખચષ કરશે નહીં, જોકે તે પેચેક પ્રોટેકશન પ્રોગ્રામ િોન,
ઈકોનોમમક ઈન્જરી દડમસસ િોન, કોમ્યુમનટી ડેવિપમે ન્ટ બ્િોક ગ્રાન્ટ્સ, અથવા ફેડરિ કે રાજ્ય
સહાયના અન્ય કોઈ સોસષ પ ૂરતી તે મયાષ દદત નથી.



કારોબારે પ ૂરતા પ્રમાણમાું ખચષ સુંબમું ધત દથતાવેજો એકમત્રત કરવા તથા દશાષ વવા પડશે કે આ
અરજીમાું રજૂ કરે વ બાબતો કે યોગ્યતાની મયાષ દા પ્રમાણે જ ખચષ કરવામાું આવે િ છે તથા સે ક્ટરથપે મસદફક દરલિફ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ માટે થથામપત કરે િ છે . દથતાવેજોમાું દશાષ વેિ પણ મયાષ દી નહીં તેવી
રસીદો, ઈનવોઈસ, પચેઝ ઓડષ ર, કોન્ટ્રાક્ટ,આનુર્ગ
ું ીક આવે દનપત્ર, અથવા અનેય સુંબુંમધત
સામગ્રીઓનો સમાવેશ થાય છે . આ મટે દરયિ સરળતાથી એક્સેસ કરી શકાય અને સચષ કરી શકાય
તેવા ફોમે ટ, કારોબા મનયુંત્રણ, તથા શ્રે ષ્ઠ પ્રે ન્ક્ટસને જાળવી રાખતા દથતાવે જને અનુરૂપ સ્થથમતમાું
સુંગ્રહ કરવો જરૂરી છે . આ દથતાવે જીકરણ આ જવાબદારીઓ તથા ખચાષ ઓના આંતદરક તથા બાહ્ય
ઓદડટ્સને ટે કો આપવા િાગ ૂ થવાપાત્ર ફેડરિ, રાજ્ય, તથા મ્યુમનમસપિ કાયદાને િાગુ થવાપાત્ર
અનુપાિનોને જાળવવામાું આવે છે .સે ક્ટર-થપે મસદફક દરલિફ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામને ટે કો આપવા મુખ્ય
પ્રાપ્પ્તકતાષ તરીકે આ દથતાવેજીકરણ અથવા અન્ય ઓદડટ પ ૂરાવા ભમવષ્યની તારીખને ધ્યાનમાું રાખી
સુરલક્ષત અમધકાર ધરાવે છે .



ભુંડોળ પ ૂરુું પાડનાર (ગ્રાન્ટર) કરવામાું આવે િ ખચાષ અને /અથવા પદરણામોને િગતી મવગતો ગ્રાન્ટર
દ્વારા મનયત કરવામાું આવે િ ફોમષમાું કારોબારને િગતી મવગતો માુંગવાનો અમધકાર ધરાવે છે .

ભંડોળના ઉપયોગ માટે મંજૂર નહ ીઃ
મહત્વના ઉપકરણની ખરીદી, દરયિ એથટે ટ પ્રોપટીની ખરીદી, બાુંધકામ પ્રવ ૃમિઓ, િોલબિંગ. આ ઉપરાુંત ગ્રાન્ટ
મે ળવનાર િાભોની નકિ કરવાથી અટકવવા જરૂરી, એટિે કે આ ગ્રાન્ટ આમથિક સહાયના અન્ય સ્રોતથી
સમાન ખચષની ચુકવણી કરવામાું આવે િ હોય તેને ખચષ ચુકવણીમાું ઉપયોગ તરીકે આ ભુંડોળનો ઉપયોગ કરી
શકાશે નહીં.
*જો વયસ્ક્ત બહુમવધ કારોબારના માલિક હોય અને દરે ક કારોબાર માટે અરજી રજૂ કરી હોય તો એમજીસીસી

કારોબારના માલિકને મયાષ દદત પ્રદિયા કરે તે માટે ના સુરલક્ષત અમધકારો ધરાવી શકે છે .
** એમજીસીસીના અગાઉના ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામમાુંથી તમારા કારોબારે સફળતાપ ૂવષક અરજી કરી હોય અને ગ્રાન્ટ

મેળવે િ હોય તો સમાન કારોબારી થથળ માટે આ પ્રોગ્રામમાું અરજી કરી શકાય નહીં.

યોગ્યતા


મેસેચ્યુસેટ્સ સ્થથત મેસેચ્યુસેટ્સમાું ભૌમતક રીતે થથપાયે િ કારોબાર હોવો જરૂરી છે .



કારોબાર નફા માટેની એન્ટીટી હોવી જરૂરી છે (મુખ્ય માલિક, ભાગીદારી, કોપોરે શન, કો-ઓપરે ટીવ અથવા
એિએિસી)



કારોબારને કોમવડ-19 મહામારીને િીધે આવકમાું નુકસાનનુ ું દથતાવે જીકરણને સમાન અથવા સહાયતા
માટે કરવામાું આવે િ મવનુંતી કરતા વધારે માટે દથતાવેજીકરણ કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ.



કારોબાર વતષમાન સમયમાું ચાલુ હોવો જોઈએ અથવા જો તે ચાલુ ન હોય તો ફરી શરૂ કરવાનો ઈરાદો
ધરાવતો હોવો જોઈએ.



કારોબાર 06/30/2019 અગાઉ થથાપવામાું આવે િ હોવો જોઈએ.



કારાર રાજ્ય અને શહેર/નગરમાું સારી સ્થથમતમાું હોવો જોઈએેઃ
(1) કારોબાર 3/1/2020ના માધ્યમથી તમામ કરો પર વયવસાય ચાલુ થતા હોવા જોઈએ;તથા
(2) જો િાગ ૂ થવાના સુંજોગોમાું રાજ્યનુ ું માન્ય િાઈસન્સ/રજીથટ્રેશન સદિય અને માન્ય હોવુ ું જોઈએ;



અયોગ્યતા ધરાવતા કારોબારેઃ
(1) દરયિ એથટે ટના ભાડા/કારોબારનુ ું વે ચાણ;
(2) 18 વર્ષ થી ઓછી ઉંમરની વયસ્ક્તની માલિકીનો કારોબાર
ૃ િા (કારોબારની એવી શ્રખ
ૃ િા કે જે કારોબાર અને ક થથળો સાથે જોડાયેિ હોય
(3) કારોબારની શ્રખ
પણ મેસેચ્યુસેટ્સમાું વડુમથક ધરાવતો નથી)
(4) ફ્રે ન્ચાઈઝીસ;
(5) લિકર થટોસષ ;
(6) િોબીથટ્સ;
(7) માદક પદાથો સાથે સુંકળાયે િ કારોબાર;અથવા
(8) નોન-પ્રોદફટ ઓગેનાઈઝેશન્સ

આિશ્યક દસ્તાિે જીકરણ

ુ ીમાં પ ૂર પાડિામાં
કૃપા કર સિાહ આપી શકાય છે - નીચે ના દસ્તાિેજીકણ પ્રોગ્રામની સમયસીમા સધ
સનષ્િળ જિાના સંજોગોમાં તમાર અરજીને ધ્યાનમાં િે િામાંથી બહાર કરિામાં આિી શકે છે :


આઈઆરએસ સમક્ષ રજૂ કરવામાું આવયા પ્રમાણેની તમે રજૂ કરે િ વર્ષ 2019ના ફે ડરિ લબઝનેસ
ટે ક્સ દરટનષની સુંપ ૂણષ નકિ (તમામ સલૂ ચઓ)



દરે ક કારોબાર માલિક 20% અથવા વધારે માલિકી માટે આઈઆરએસ સમક્ષ રજૂ કરવામાું આવયા
પ્રમાણે તમારા દ્વારા ફાઈિ કરે િ વર્ષ 2019ની ફેડરિ પસષનિ ટે ક્સ દરટન્સષની એક સુંપ ૂણષ નકિ
(તમામ સ ૂલચઓ).



સુંચાિનનુ ું િાઈસન્સ/કારોબાર િાઈસન્સ/પ્રોફેશનિ સટીદફકે ટની એક નકિ,જો િાગ ૂ થવાપાત્ર હોય
તો.



તમારા કારોબાર માટે સુંપ ૂણષ ભરે િ અને સહી કરે િ આઈઆરએસ ડબ્લ્યુ-9 ફોમષ



જો તમારો કારોબાર એિએિસી, ભાગીદારી અથવા કોપોરે શન હોય તોેઃ
i.

મેસેચ્યુસેટ્સ સે િેટરી ઓફ થટે ટની ઓદફસમાુંથી તમારા સટીદફકે ટ ઓફ ગુડ થટે ન્ન્ડિંગની એક નકિ,
અહીં પ્ક્િક કરોેઃ
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx.

-

મેસચ્ે યુસટ્
ે સમાું કામગીરી ધરાવતી તમામ ઓગેનાઈઝ એન્ટીટીઝ મેસચ્ે યુસટ્
ે સમાું
નોંધાયેિ હોવી જોઈએ અને સારી સ્થથમત ધરાવતી હોવી જોઈએ.

-

કૃપા કરી નોંધ િેશો. મેસચ્ે યુસટ્
ે સના મહેસ ૂિ મવભાગ તરફથી સટીદફકે ટ ઓફ ગુડ
થટે ન્ન્ડિંગની જરૂર નથી અને મેસેચ્યુસટ્
ે સ સેિેટરી ઓફ થટે ટ્નુ ું સટીદફકેટ ઓફ ગુડ
થટે ન્ન્ડિંગ અવેજ તરીકે થવીકારવામાું આવશે નહીં.



જો તમારો કારોબાર સોિ પ્રોપ્રટરશીપ હોય તોેઃ
i. તમારા કારોબારનુ ું સુંચાિન જ્યાુંથી થત ુ હોય તે શહેર/નગરમાુંથી તમારુું લબઝનેસ સટીદફકે ટ
(ડીબીએ)ની એક નકિ.
(બટન) સેક્ટર-સ્પેસસફિક ફરલિિ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ માટે અરજી

