ુ ેટ્સ
કોમનવેલ્થ ઓફ મેસેચ્�સ
નવા અરજદાર માટ� ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ

પ્રોગ્રામની ઝાંખી
કોિવડ-19 રોગચાળાના પ્રિતભાવમાં, કોમનવેલ્થ ઓફ મેસેચ્�ુસટ્
ે સએ કોિવડ-19 દ્વારા નકારાત્મક ર�તે અસર પામેલા
નાના ઉદ્યોગોને ટ� કો આપવા માટ� $25,000,000 ઉપલબ્ધ કયાર્ છે �મણે અગાઉ MGCCના કોિવડ-19 રાહત ગ્રાન્ટ
પ્રોગ્રામ્સમાંથી નાણાક�ય રાહત પ્રાપ્ત કર� નથી. MGCC લાયક લ�ુ ઉદ્યોગો માટ� $75,000 �ુધીની અ�ુદાન�ુ ં
સંચાલન કરશે.
આ ભંડોળ અમે�રકન બચાવ યોજના અિધિનયમના રા�યના �હસ્સા દ્વારા ફાળવવામાં આવ્યા હતા.

ુ રો :
�ૃપા કર�ને આ સલાહ અ�સ
-

કોઈ વ્યવસાય અને/અથવા વ્યવસાય મા�લક MGCCના ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ્સમાંથી એકથી વ� ુ ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત
કરવા પાત્ર નથી

-

ુ વ કય� નથી તેમણે અર�
� વ્યવસાયોએ �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�થી નકારાત્મક આિથ�ક અસરનો અ�ભ
કરવાની જ�ર નથી

1

પ◌ાત્ર અરજદારો
નવા અરજદાર માટ� ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત કરવા માટ� લાયક વ્યવસાયોએ નીચેની બધી લાયકાતોને � ૂણર્ કરવી આવશ્યક
છે :
•

વ્યવસાયએ અગાઉ MGCCના કોિવડ-19 રાહત ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ્સમાંથી નાણાક�ય રાહત પ્રાપ્ત કર� નથી

•

ક�લન્ે ડર વષર્ 2020 માં આવક �ુકશાનના અભાવને કારણે વ્યવસાય અગાઉના અ�ુદાન માટ� લાયક ન હતો

•

વ્યવસાય મેસેચ્�ુસટ્
ે સ-આધા�રત ઑપર� �ટ�ગ ઇન-સ્ટ� ટ હોવો આવશ્યક છે �ને કોિવડ 19-રોગચાળા દ્વારા
નકારાત્મક અસર થઈ હતી

•

તમારા ફ�ડરલ �બઝનેસ ટ� ક્સ ર�ટનર્ પર�ુ ં સરના�ું મેસચ્
ે �ુસટ્
ે સની �દર હો�ું આવશ્યક છે

•

વ્યવસાય એક નફાકારક સંસ્થા હોવી આવશ્યક છે (એકમાત્ર મા�લક�, ભાગીદાર�, કોપ�ર� શન, સહકાર�
અથવા LLC)

•

વ્યવસાયની મા�લક� વ્ય�ક્તઓ દ્વારા હોવી જોઈએ

•

વ્યવસાયના મા�લક(કો) પાસે નીચેનામાંથી એક હો�ું આવશ્યક છે :સોિશયલ િસ�ો�રટ� નંબર અથવા
��ડિવ��ુઅલ ટ� ક્સ આઇડ�ન્ટ��ફક�શન નંબર (ITIN)

•

વ્યવસાય પાસે હાલમાં 2-50 �લ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમર્ચાર�ઓ હોવા આવશ્યક છે , �માંથી એક
મા�લક હોય

•

વ્યવસાય પાસે 2020 ફ�ડરલ �બઝનેસ ટ� ક્સ �રટન્સર્ પર આધા�રત ઓપર� �ટ�ગ ખચર્માં ઓછામાં ઓછા
$40,000 હોવા આવશ્યક છે

•

-

લાઇન 28, IRS ફોમર્ 1040 શેડ� ૂલ C

-

લાઇન 24, IRS ફોમર્ 1120-C

-

લાઇન 20, IRS ફોમર્ 1120-S

-

લાઇન 27, IRS ફોમર્ 1120

-

લાઇન 21, IRS ફોમર્ 1065

2020 ફ�ડરલ �બઝનેસ ટ�ક્સ �રટન્સર્ને આધાર� વ્યવસાયની આવક $40,000 થી $2,500,000 વચ્ચે
હોવી જ જોઈએ
-

લાઇન 1, IRS ફોમર્ 1040 શેડ� ૂલ C

-

લાઇન 1c, IRS ફોમર્ 1120-C

-

લાઇન 1c, IRS ફોમર્ 1120-S

-

લાઇન 1c, IRS ફોમર્ 1120

-

લાઇન 1c, IRS ફોમર્ 1065

•

વ્યવસાય હાલમાં કામગીર�માં હોવો આવશ્યક છે

•

વ્યવસાયની સ્થાપના 09/30/2020 પહ�લાં કરવામાં આવી હોવી જોઈએ

•

વ્યવસાય ફ�ડરલ ,રા�ય અને શહ�ર/નગર સાથે સાર� �સ્થિતમાં હોવો આવશ્યક છે :
(1) વ્યવસાય તમામ કરવેરા પર વતર્માન હોવો જોઈએ ;અને
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(2) સ�ક્રય અને માન્ય રા�ય લાઇસન્સ/ન�ધણી હોવી જોઈએ, જો લા�ુ હોય
�યાર� ઉપરોક્ત માપદં ડોને � ૂણર્ કરતા તમામ વ્યવસાયો લાયક છે , ત્યાર� નીચેની શરતો અ�ુ�પ બંધબેસતા
વ્યવસાયોને અગ્રતા આપવામાં આવશે:
1. 06/30/2019 પછ� સ્થાપના થયેલ
2. ફ�ડરલ, રા�ય અથવા સ્થાિનક કાયર્ક્રમો તરફથી રાહત સહાય પ્રાપ્ત કર� લ ન હોય
3. આવકના કદના આધાર� નાની કંપનીઓને અગ્રતા આપવામાં આવે છે
અપાત્ર વ્યવસાયો
•

� વ્યવસાયોને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�થી નકારાત્મક આિથ�ક અસરનો અ�ુભવ થયો નથી

•

આ ગ્રાન્ટ માટ� અર� કરતા વ્યવસાય મા�લક અન્ય કોઈપણ વ્યવસાયમાં મા�લક��ુ ં વ્યાજ (ટકાવાર� (
ધરાવી શકતા નથી

•

કોપ�ર� શનો ,ટ્રસ્ટ, LLC, ભાગીદાર� અથવા સહકાર� સંસ્થાઓ દ્વારા સં� ૂણર્ ર�તે અથવા �િશક મા�લક�માં
રહ�લા વ્યવસાયો

•

18 વષર્થી ઓછ� �મરના વ્ય�ક્તઓની મા�લક�ના વ્યવસાયો

•

િવદ� શી વ્ય�ક્તઓ (�બન-કાયમી િનવાસી) અથવા કોપ�ર� શનો દ્વારા સં� ૂણર્ ર�તે અથવા �િશક
મા�લક�માં રહ�લા વ્યવસાયો

•

ચેઇનમાં રહ�લા વ્યવસાયો )ચેઇન એટલે બ�ુિવધ સ્થાનો સાથે મેસચ્
ે �ુસટ્
ે સમાં �ુખ્ય મથક ધરાવતા
વ્યવસાયો તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે )

•

ે �ુસટ્
ે સ આધા�રત ફ્ર�ન્ચાઇઝીઓ
3 થી વ�ુ સ્થાનો ધરાવતી મેસચ્

•

�ુખ્યત્વે રાજક�ય અથવા લો�બ�ગ પ્ર� ૃિ�ઓમાં રોકાયેલા વ્યવસાયો

•

�રયલ એસ્ટ� ટ ભાડા/વેચાણના વ્યવસાયો

•

ક�ના�બસ )ગાં�) સંબિં ધત વ્યવસાયો

•

�બન-નફાકારક સંસ્થાઓ, ચચ� અથવા ધાિમ�ક સંસ્થાઓ

•

સભ્ય-સેવાઓ સંસ્થાઓ (સોિશયલ ક્લબ)

•

સરકાર� મા�લક�ની સંસ્થાઓ અથવા �ટાયે
ં ૂ લ સ�ાવાર કચેર�ઓ

ભંડોળની રકમ

મહ�મ ગ્રાન્ટની રકમ $75,000 અને ઓછામાં ઓછ� $10,000 છે . અ�ુદાનની મયાર્ દા $75,000 થી ઓછ�
હશે, � 2020 ફ�ડરલ ટ� ક્સ �રટન્સર્ દ્વારા �ુરાવા �ુજબ, વાિષ�ક ઓપર� �ટ�ગ ખચર્ના 3 મ�હનાની સમકક્ષ હશે.
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ભંડોળનો મં�ૂર ઉપયોગ
•

કમર્ચાર� પગારપત્રક અને લાભના ખચર્

•

કમર્ચાર�ઓને �ળવી રાખવા માટ� ના ખચર્

•

વ્યવસાય ગીરો અથવા ભા�ું

•

ઉપયો�ગતાઓ

•

3 માચર્, 2021 પછ� લાગતા અન્ય ઋણ જવાબદાર�ઓ પર�ુ ં વ્યાજ

•

કોિવડ-19 ના પ�રણામે સંચાલન ખચર્ અને વાયરસના ફ�લાવાને રોકવા માટ� લેવામાં આવેલા પગલાં

•

�ુર�ક્ષત ઓપર� �ટ�ગ પ્ર�ક્રયાઓ અપનાવવા સાથે સંકળાયેલ ખચર્

•

કોિવડ-19 િનવારણ અથવા શમન �ુ�ક્તઓ અમલમાં � ૂકવા માટ� નો ખચર્, એટલે ક� સામા�જક �તર,
ઉ�ત સફાઈ પ્રયત્નો, અવરોધો અથવા પાટ�શનોને સક્ષમ કરવા માટ� ભૌિતક પ્લાન્ટમાં ફ�રફાર

•

કોિવડ-19 શમન માટ� આઉટડોર જગ્યાઓ �ુધારવાનો ખચર્ (દા. ત., ર� સ્ટોરન્ટ પેિશયો)

-

વ્યવસાય આ અર�ના જવાબમાં આપવામાં આવેલ ભંડોળને MGCC ના કોિવડ-19 રાહત
ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ્સ, SBA પે-ચેક પ્રોટ� ક્શન પ્રોગ્રામ (PPP), SBA ઇકોનોિમક ઇન્જર� �ડઝાસ્ટર લોન
(EIDL), ર� સ્ટોરન્ટ �રવાઇટલાઇઝેશન ફંડ, બેરોજગાર વળતર લાભો, વીમા દાવા/આવકો, ફ�ડરલ
ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સી (FEMA) ફંડ્સ, સ્મોલ �બઝનેસ એડિમિનસ્ટ્ર�શન ફંડ્સ, અન્ય
ફ�ડરલ/રા�ય/સ્થાિનક ભંડોળ, અન્ય �બન-લાભકાર� /ખાનગી ક્ષેત્ર/સખાવતી ભંડોળ સ�હતના,
પરં � ુ તે � ૂર�ુ ં મયાર્�દત નહ�, ફ�ડરલ અથવા રા�ય ભંડોળના અન્ય કોઈપણ સ્ત્રોત દ્વારા આવર�
લેવામાં આવ્યા હોય અથવા આવર� લેવામાં આવશે તેવા કોઈપણ ખચર્ પર લા�ુ કરશે નહ�.

-

વ્યવસાય એ દશાર્ વવા માટ� � ૂરતા દસ્તાવેજો એકિત્રત કરશે અને �ળવી રાખશે ક� આ અર�માં
દશાર્ વેલ ખચર્ પાત્રતા મયાર્ દામાં કરવામાં આવ્યા હતા અને નવા અરજદાર ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ માટ�
સ્થાિપત કરવામાં આવ્યા હતા. દસ્તાવે�કરણમાં રસીદો, ઇન્વૉઇસ, ખર�દ� ઓડર્ ર, કરાર,
સમકાલીન મેમોર� ન્ડમ, અથવા અન્ય સંબિં ધત સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે , પરં � ુ તે � ૂર�ુ ં
મયાર્�દત નથી. આ સામગ્રી સરળતાથી �ુલભ અને શોધી શકાય તેવા ફોમ�ટમાં, વ્યવસાય
િનયંત્રણમાં અને દસ્તાવેજ �ળવણીની શ્રેષ્ઠ પ્રથાના પાલનમાં સંગ્ર�હત હોવી આવશ્યક છે . આ
દસ્તાવેજો આ જવાબદાર�ઓ અને ખચર્ના �ત�રક અને બાહ્ય ઓ�ડટને સમથર્ન આપવા માટ�
લા�ુ ફ�ડરલ, રા�ય અને મ્�ુિનિસપલ કાયદાના પાલનમાં �ળવવામાં આવશે. નવા અરજદાર
ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના �ુખ્ય પ્રાપ્તકતાર્ તર�ક�, કોમનવેલ્થ, ભિવષ્યની તાર�ખે આ દસ્તાવેજો અથવા
અન્ય ઓ�ડટ �ુરાવાની િવનંતી કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે .

-

ગ્રાન્ટર (અ�ુદાનકતાર્ ), ગ્રાન્ટર દ્વારા � ૂચવવામાં આવેલા ફોમર્માં થયેલા ખચર્ અને/અથવા
પ�રણામો �ગે �ણ કરવા માટ� વ્યવસાયને જ�ર� અિધકાર અનામત રાખે છે .
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ભંડોળનો �બન-મં�ૂર ઉપયોગ
•

વાસ્તિવક િમલકતની ખર�દ�

•

બાંધકામ પ્ર� ૃિ�ઓ

•

લો�બ�ગ

•

કોઈપણ પેન્શન ફંડમાં ભંડોળ જમા કર�ું -સેક્શન. 602 (c)(2(B) અને 603 (c))2(

•

વરસાદ� �દવસ ભંડોળ ,નાણાક�ય અનામત, અથવા સમાન ભંડોળ

•

3 માચર્ 2021 ,પહ�લા કર� લ દ� � ું

•

કોઈ ન્યાિયક, વહ�વટ� અથવા િનયમનકાર� કાયર્વાહ�માં સમાધાન કરાર, �ુકાદા, સંમિત
�ક
ુ મના�ુ ં અથવા ન્યાિયક ર�તે �ુ�ષ્ટ થયેલ ઋણ �ુનગર્ઠન યોજના હ�ઠળ અથવા તેના
અ�ુસધ
ં ાનમાં ઉદ્ભવતી કોઈપણ જવાબદાર�નો સંતોષ, િસવાય ક� તે હદ� �માં �ુકાદા ક�
સમાધાનમાં કોિવડ �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�ના પ્રિતભાવમાં સેવાઓની જોગવાઈની જ�ર હોય

•

� વ્યવસાયોને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�થી નકારાત્મક આિથ�ક અસરનો અ�ુભવ થયો નથી

•

એવા ઉપયોગો ક� � �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� દ્વારા અ�ુભવાયેલ �ુકસાન સાથે કોઈ સંબધ
ં ધરાવતા
નથી અથવા �ુકસાનના પ્રકાર અથવા હદ સામે મોટા પ્રમાણમાં અપ્રમાણસર છે

•

વ�ુમાં, ગ્રાન્ટ� (અ�ુદાન મેળવનાર)એ લાભો�ુ ં �ુ�પ્લક�શન અટકાવ�ુ ં આવશ્યક છે , �નો અથર્ છે ક�
આ ગ્રાન્ટ ભંડોળનો ઉપયોગ એવા ખચર્ � ૂકવવા માટ� થઈ શકશે નહ� જો નાણાક�ય સહાયના અન્ય
સ્રોત દ્વારા તે ખચર્ની �ુકવણી કરવામાં આવેલ હોય
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જ�ર� દસ્તાવે�કરણ

માત્ર તમામ જ�ર� દસ્તાવેજો સ�હતની સં� ૂણર્ અર�ઓને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
સંવદ
ે નશીલ મા�હતીની �ુરક્ષા અત્યંત મહત્વ� ૂણર્ હોવાથી, MGCCએ એ�પ્લક�શન સબિમશન માટ� � ૃતીય-પક્ષ
ઑનલાઇન પ્લેટફોમર્, Submittable (સબિમટ� બલ) સાથે કરાર કરવા�ુ ં પસંદ ક�ુ� છે . �ૃપા કર�ને એકિત્રત કર� લા
દસ્તાવેજો અને મા�હતી સાથે તેની �ુરક્ષા અને પાલન માટ� ના પગલાં સંબિં ધત સબિમટ� બલ�ુ ં નીચે� ુ ં િનવેદન �ુઓ.

જ�ર� દસ્તાવે�કરણ:
•

2020 ફ�ડરલ �બઝનેસ ટ� ક્સ ર�ટનર્: IRSને સબિમટ કયાર્ �ુજબ તમાર� ફાઇલ કર� લી 2020 ફ�ડરલ �બઝનેસ

ટ�ક્સ ર�ટનર્ની સં� ૂણર્ નકલ (તમામ શેડ�ુલ). જો તમે શેડ� ૂલ C આવક ફાઇલ કરો છો, તો �ૃપા કર�ને
વ્યવસાય ટ� ક્સ ર�ટનર્ને બદલે તે દસ્તાવેજને અપલોડ કરો.
o

સોિશયલ િસ�ો�રટ� નંબસર્ અને EINનંબસર્ દસ્તાવેજો પર સં� ૂણર્પણે �ૃશ્યમાન હોવા આવશ્યક છે

o

�ૃપા કર�ને આ સલાહ ધ્યાને લો: જો તમે CPA તરફથી ટ� ક્સ �રટનર્ પ્રાપ્ત ક�ુ� હોય, તો
દસ્તાવેજો પાસવડર્ થી �ુર�ક્ષત હોઈ શક� છે . સમીક્ષકની ઍક્સેસ માટ� દસ્તાવેજ પાસવડર્
શામેલ કરો. જો તમે દસ્તાવેજ પાસવ�્ ર્ સ પ્રદાન કરતા નથી, તો તમાર� અર� અ� ૂણર્
માનવામાં આવશે

•

2020 ફ�ડરલ પસર્નલ ટ� ક્સ �રટન્સર્: 20% અથવા વ�ુ મા�લક�વાળા દર� ક વ્યવસાયના મા�લક માટ�

આઇઆરએસને સબિમટ કયાર્ �ુજબ તમાર� ફાઇલ કર� લી 2020 ની ફ�ડરલ પસર્નલ ટ�ક્સ �રટન્સર્ની સં� ૂણર્
કૉિપ (બધા શેડ� ૂલ).
o

સોિશયલ િસ�ો�રટ� નંબર અને EINનંબસર્ દસ્તાવેજો પર સં� ૂણર્પણે �ૃશ્યમાન હોવા આવશ્યક છે

o

�ૃપા કર�ને આ સલાહ ધ્યાને લો: જો તમે CPA તરફથી ટ� ક્સ �રટનર્ પ્રાપ્ત ક�ુ� હોય, તો
દસ્તાવેજો પાસવડર્ થી �ુર�ક્ષત હોઈ શક� છે . સમીક્ષકની ઍક્સેસ માટ� દસ્તાવેજ પાસવડર્
શામેલ કરો. જો તમે દસ્તાવેજ પાસવ�્ ર્ સ પ્રદાન કરતા નથી, તો તમાર� અર� અ� ૂણર્
માનવામાં આવશે

•

IRS W-9 ફોમર્: તમારા વ્યવસાય માટ� � ૂણર્ કર� લ અને સહ� કર� લ IRS W-9ફોમર્.
o

તમાર� MGCC માટ� ન�ુ ં W-9 ફોમર્ ભર�ુ ં આવશ્યક છે , અહ� �ક્લક કરો: ફોમર્ W-9 (irs.gov)

o

બોક્સ 1, 2, 3, 5, 6, W-9 ફોમર્ના ભાગ I અને ભાગ II માટ� મા�હતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે

o

જો તમાર� પાસે એમ્પ્લોયર આઇડ��ન્ટ�ફક�શન નંબર (EIN) હોય, તો W-9 ફોમર્ના ભાગ I માં તે
પ્રદાન કરો. ન�હ�તર, તમારો સોિશયલ િસ�ો�રટ� નંબર (SSN) પ્રદાન કરો. પ્રદાન કરવામાં
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આવેલ નંબર તમારા ફ�ડરલ �બઝનેસ ટ�ક્સ ર�ટનર્, શેડ� ૂલ C, અથવા ફ�ડરલ પસર્નલ ટ� ક્સ
ર�ટનર્ સાથે મેળ ખાતો હોવો જોઈએ.
•

ુ સ્ટ� �ન્ડ�ગ -મેસેચ્�સ
ુ ેટ્સ સેક્ર�ટર� ઓફ સ્ટ� ટની ઓ�ફસ:
સ�ટ��ફક�ટ ઓફ �ડ
o

જો તમારો વ્યવસાય LLC, ભાગીદાર� (સામાન્ય ભાગીદાર� િસવાય) અથવા કોપ�ર� શન હોય
તો આવશ્યક છે

o

મેસેચ્�ુસેટ્સમાં કાયર્રત અન્ય રા�યોમાં સંગ�ઠત થયેલ બધી સંસ્થાઓ મેસેચ્�ુસેટ્સમાં
ર�જસ્ટડર્ હોવી જોઈએ અને �ુડ સ્ટ��ન્ડ�ગ (સાર� �સ્થિત)માં હોવી જોઈએ

o

તમા�ું સ�ટ��ફક�ટ પાછલા 12 મ�હનાની �દર �ર� કરવામાં આવે� ું હો�ુ ં આવશ્યક છે

o

જો તમાર� સ�ટ��ફક�ટ ઓફ �ુડ સ્ટ��ન્ડ�ગની િવનંતી કરવાની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ને તે તરત
જ કરો કારણ ક� તેને પ્રાપ્ત કરવા માટ� 2થી વ�ુ અઠવા�ડયા લાગી શક� છે , નીચે �ક્લક કરો.
અપલોડ કર� લી રસીદો એ�પ્લક�શન � ૂણર્ કરવાની આવશ્યકતાઓને � ૂણર્ કરશે નહ�.
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx

•

�બઝનેસ સ�ટ��ફક�ટ: � શહ�ર/નગરમાં તમારો વ્યવસાય ચાલે છે તેમાંથી તમારા સમાપ્ત ન થયેલ �બઝનેસ
સ�ટ��ફક�ટની નકલ.
o

જો તમારો વ્યવસાય એકમાત્ર મા�લક� અથવા સામાન્ય ભાગીદાર� હોય તો આવશ્યક છે

o

જો તમાર� વ્યવસાય પ્રમાણપત્રની િવનંતી કરવાની જ�ર હોય ,તો તમારા નગર/શહ�ર હોલ
વેબસાઇટની �ુલાકાત લો.

•

ફોટો ID: વ્યવસાયના મા�લકની ફોટો ઓળખ (ID) ની નકલ.
o

સ્વી�ૃત ID માં રા�ય દ્વારા �ર� કરાયેલ ડ્રાઇવર લાઇસન્સ/ID કાડર્ અથવા �ુએસ પાસપોટર્
� ૂક/કાડર્ શામેલ છે

o

આઈડ� માન્ય હો�ું જોઈએ અને સમયસીમા સમાપ્ત થયેલ ન હોવી જોઈએ

o

ID વ્યવસાયના મા�લક સાથે મેળ ખાવી જોઈએ � આ એ�પ્લક�શન પર સહ� કરનાર વ્યવસાય
માટ� અિધ�ૃત સહ�કતાર્ છે

o

જો તે રા�ય દ્વારા �ર� કરાયેલ ડ્રાઇવર લાઇસન્સ છે ,તો �ૃપા કર�ને ફક્ત ID ની આગળની નકલ
સબિમટ કરો

•

જો લા� ુ હોય, તો �કુ વણી યોજના(ઓ): ફ�ડરલ, રા�ય અને/અથવા સ્થાિનક વ્યવસાય અને/અથવા
વ્ય�ક્તગત કરવેરા
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“સબિમટ� બલ SaaSઉદ્યોગ ધોરણને � ૂણર્ કર� છે . તમામ ડ�ટા ટ્રાન્સિમશન વખતે અને બાક�ના સમયે એ�ન્ક્રપ્ટ

થયેલ છે . આ પ્લેટફોમર્ સંવેદનશીલ અને ખાનગી મા�હતી સાથે અનેક સરકાર� સંસ્થાઓ સાથે કામ કર�ુ ં
હોવાથી, સબિમટ�બલ ખાતે �ુરક્ષા અને અ�ુપાલન સવ�પર� છે .
•

ુ ાલન પ્રમાણપત્રો ઓફર કર� છે ?સબિમટ� બલ હ�લ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોટ� �બલીટ�
સબિમટ� બલ કયા અ�પ

એન્ડ એકાઉન્ટ� �બ�લટ� એક્ટ (HIPAA) ની �ુરક્ષા અને ગોપનીયતા આવશ્યકતાઓ, તેમજ SOC 2
ટાઈપ 2, FERPA અને PCI સ�હતના ઘણા અન્ય લા�ુ ફ્ર�મવકર્ � ુ ં પાલન �ળવે છે . અમે ઓછામાં
ઓછા વાિષ�ક ધોરણે � ૃતીય-પક્ષ વેબ ઍક્સેિસ�બ�લટ� પર�ક્ષણમાંથી પસાર થઈએ છ�એ, અને

અમા�ું સૌથી વતર્માન VPAT િવનંતી પર ઉપલબ્ધ છે . અમે EU-US ગોપનીયતા શીલ્ડના સ�ક્રય

સભ્ય પણ છ�એ.
•

� ંુ સબિમટ� બલ Xરા�ય અથવા દ� શના ગોપનીયતા કાયદાઓ� ંુ પાલન કર� છે ? સબિમટ� બલ �ુનાઇટ� ડ
સ્ટ� ટ્સની SaaSકંપની છે . અમે અમારા ઉપયોગની શરતો અને � ૃતીય-પક્ષ પાલન અહ�વાલોમાં

વણર્વેલ અને દસ્તાવે��ૃત કર� લ ઘણા �ુરક્ષા અને ગોપનીયતા િનયંત્રણો �ળવીએ છ�એ. અમારા
િનયંત્રણોના િવગતવાર અને � ૃતીય-પક્ષ ઑ�ડટ કર� લા વણર્ન માટ�, �ૃપા કર�ને અમારા નવીનતમ
SOC 2 ટાઈપ 2 �રપોટર્ નો સંદભર્ લો. આ પ્રમાણપત્રો અને િનયંત્રણો તમારા સ્થાિનક કાયદાઓ અને
િનયમનો પર ક�વી ર�તે અ�ુ�પ બને છે તેના પર ચો�સ માગર્દશર્ન માટ�, �ૃપા કર�ને તમારા કા� ૂની
અિધવક્તાની સલાહ લો.
•

તમે ડ�ટા મા�લક� ક�વી ર�તે ન�� કરો છો ?ઉપયોગમાં લેવાતા ,સ્થાનાંત�રત અથવા સંગ્ર�હત કરાતા

તમામ ડ�ટાની મા�લક� તે ડ�ટાના િનમાર્તા પાસે છે .વ�ુ મા�હતી માટ� , �ૃપા કર�ને અમાર� સેવાની
શરતોનો સંદભર્ લો.
•

� ંુ સબિમટ� બલમાં �ાર� ય ડ�ટા ભંગ થયો છે ? ના .આ િવષય પર � ૃતીય-પક્ષ પ્રમાણીકરણ માટ�, �ૃપા

કર�ને અમાર� SOC 2 ટાઈપ 2 �રપોટર્ ની નવીનતમ નકલનો સંદભર્ લો.
•

� ંુ ડ�ટા �સ્થર સમયે એ�ન્ક્રપ્ટ થયેલ હોય છે ?બધા ડ�ટા ઉ�ર�ય વ��િનયા પ્રદ� શ (�ુએસ- � ૂવર્-1) માં

એમેઝોન વેબ સિવ�સીસ (AWS) ડ�ટા સેન્ટર પર સંગ્ર�હત છે અને પ્રમાણ� ૂત AWS પદ્ધિતઓ વડ�
�સ્થર સમયે એ�ન્ક્રપ્ટ થયેલ છે . અમે AWSની ર�લેશનલ ડ�ટાબેઝ સિવ�સ અને AWS S3 ની �બલ્ટઇન એ�ન્ક્રપ્શનનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ, � AES-256 નો ઉપયોગ કર� છે . અમાર� પાસે AWS ક�
મેનેજમેન્ટ સિવ�સ દ્વારા સંચા�લત એક માસ્ટર ક� છે . વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને અહ� સંબિં ધત
AWS વપરાશકતાર્ માગર્દિશ�કાનો સંદભર્ લો:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html.”

સમયર� ખા

ુ ર� 23, 2022 ના રોજ 12:00 વાગ્યે - એ�પ્લક�શન �ુલે છે
ફ��આ
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એિપ્રલ 4, 2022 ના રોજ 11:59 વાગ્યે - એ�પ્લક�શન બંધ થાય છે

એ�પ્લક�શન સબિમશન કરવાની � ૂચનાઓ

“આવશ્યક દસ્તાવે�કરણ” િવભાગમાં જણાવ્યા �ુજબ જોડાણો સાથે તમાર� અર� ભર� અને ઇલેક્ટ્રોિનક ર�તે
સબિમટ કરવી આવશ્યક છે . હાડર્ કોપી અથવા કોઈપણ અન્ય ર�તે સબિમટ કર� લ ઇલેક્ટ્રોિનક નકલો, �મ ક�
પત્ર દ્વારા અથવા ઇમેઇલ કર� લ, ને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ�. વ�ુમાં, ફક્ત સં� ૂણર્, સચોટ અને �ુવાચ્ય
એ�પ્લક�શનો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
�ૃપા કર�ને આ સલાહ ધ્યાને લેશો ક�, એ�પ્લક�શનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તે માટ� પ્રોગ્રામ દ્વારા જ�ર�
સમયમયાર્દામાં તમામ જ�ર� દસ્તાવે�કરણ સમાિવષ્ટ હોવા જોઈએ. �ૃપા કર�ને “આવશ્યક દસ્તાવે�કરણ”
ની સં� ૂણર્ � ૂ�ચ �ુઓ. સામાન્ય �ુ�ટઓ ક� � તમાર� એ�પ્લક�શનને ધ્યાને લેવામાંથી બાકાત કરશે:
•

મેસચ્
ે �ુસટ્
ે સ સેક્ર�ટર� ઓફ સ્ટ� ટની ઓ�ફસ તરફથી સ�ટ��ફક�ટ ઓફ �ુડ સ્ટ� �ન્ડ�ગ

•

� ૂણર્ 2020ફ�ડરલ �બઝનેસ ટ� ક્સ ર�ટનર્ અથવા શેડ� ૂલ C

•

� ૂણર્ 2020ફ�ડરલ પસર્નલ ટ� ક્સ �રટન્સર્, તમામ શેડ�ુલ સ�હત %20 ,અથવા તેથી વ�ુ મા�લક�વાળા દર� ક
વ્યવસાયના મા�લક માટ�

એવોડર્ પ્ર�ક્રયા
MGCC દ્વારા MGCCના ઓનલાઈન એ�પ્લક�શન પોટર્ લ, સબિમટ� બલ દ્વારા અર�ઓ સ્વીકારવામાં આવશે, અને
MGCC સ્ટાફ દ્વારા યોગ્યતા માપદં ડ અને ઉપર વણર્વેલ પ્રાથિમકતાઓના આધાર� � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
MGCC મં�ૂર થયેલા લોકોને અ�ુદાન આપશે અને િવતરણ કરશે.

ફ�ડરલ ફં ડ્સ ,કાયદા અને િનયમનો સાથે પાલન
અરજદારોએ બધા લા�ુ કાયદાઓ�ુ ં પાલન કર�ું આવશ્યક છે .
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