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ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਵੇਰਵਾ
ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ

(ਦੁਹਰਾਈ 09-13-21)

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ��ਤ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ 
ਪ�ਸਾਸ਼ਨ CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ COVID-19 ਰਾਹਤ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ
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ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਫ਼ੰਡ ਦੋ (2) ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:
1. “ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ COVID-19 ਰਾਹਤ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ” (“The 

California Small Business COVID-19 Relief Grant Program”)
(“ਪ�ੋਗਰਾਮ 1”) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨ� ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ� � ਨ�  
ਵਰਤਮਾਨ “ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ COVID-19 ਰਾਹਤ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ” 
ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜ� ਦੇਣਗੇ।

2. “ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ” (“The Nonprofit Cultural 
Institutions Program”)
(“ਪ�ੋਗਰਾਮ 2”) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨ� ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪੰਜੀਿਕਰਤ 501(c)(3) ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਵਜ� 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ 1 ਦੇ ਤਿਹਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ �ਤੇ ਿਬਨ� 
ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਤ�, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪੰਨਾ 8 �ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ NAICS ਕੋਡ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ 
ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਹਨ।

ਗੇੜ 7 ਗੇੜ 8 ਗੇੜ 9
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ 1 ਪ�ੋਗਰਾਮ 2 ਪ�ੋਗਰਾਮ 1

ਖੁੱ ਲ�ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 3 ਅਗਸਤ, 2021 27 ਅਗਸਤ, 2021 9 ਸਤੰਬਰ, 2021

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 16 ਸਤੰਬਰ, 2021 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 8 ਸਤੰਬਰ, 2021

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਬਨ� ਕਾਰ

ਿਸਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੇੜ ਹੈ ਅਤੇਿਸਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਉਹਨ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਪਛਲੇ ਗੇੜ� ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ – ਕੇਵਲ 
ਮੌਜੂਦਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਸਰਫ਼ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ�
ਿਸਰਫ਼ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਜਨ� � ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 
ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ
1. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਉਡੀਕ-ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਅਤੇ/ਜ� ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਗੇੜ� ਿਵੱਚ ਨਹ� 
ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ  (nਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�

2. ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ 
ਹਨ(ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ)

ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਨਹ� ਹ� ਹ�
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“ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਤ� ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਨਘਾਰ�, ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ�, ਕ�ੈਿਡਟ 
ਇਿਤਹਾਸ, ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ�, ਅਤੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਰਾਹ� 
ਦਫਤਰ ਵੱਲ�, ਜ� ਿਵੱਤੀ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:

• ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਹ:ੈ
o ਇਕੱਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਠ� ਕੇਦਾਰ, 

1099 ਕਰਮਚਾਰੀ, C-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, S-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਕਾਰੀ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜ� ਸੀਮਤ 
ਭਾਈਵਾਲੀ, ਿਜਸਦਾ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਡਾਲਰ 
($2,500,000) ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ 2019 ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ($1,000) ਹੋਵੇ।

o ਇੱਕ ਪੰਜੀਿਕਰਤ 501(c)(3), 501(c)(6), ਜ� 501(c)(19) ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ, ਿਜਸਦਾ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਡਾਲਰ 
($2,500,000) ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ 2019 ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ($1,000) ਹੋਵੇ।

• ਿਜਸਨ�  1 ਜੂਨ, 2019 ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹਵੋੇ।
• ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਿਜਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ-ਖੋਲ�ਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

• ਿਜਸ �ਤੇ COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਦਾ ਅਸਰ ਿਪਆ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� 
ਕਾਰੋਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਣਾ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ।

• ਜੋ ਸੰਗਿਠਤਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 2019 ਦੀ 
ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜ� ਫਾਰਮ 990, ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ 
ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਫਾਇਿਲੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਚੂੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਨਹ� ਹ:ੈ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਫ 
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਿਫਕਿਟਸ਼ੀਅਸ ਨ� ਮ ਆਫ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ, ਜ� ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� 
ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ।

• ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ 
ਿਕਸਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ।

• ਜੋ ਿਕਸੇ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਥਾਨ, ਜ� ਫ��ਚਾਈਜ਼ੀ 
ਹੈ।

ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਕਾਰਬਾਰ� ਦਾ ਇੱਕ ਭਿੌਤਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ� ਰਾਹ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ� ਿਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਯੋਗ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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“ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਕਸੇ ਪੰਜੀਿਕਰਤ 
501(c)(3) ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ 
�ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ‘�ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਉਦਯੋਗ 
ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ�ਣਾਲੀ’ ਕੋਡ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ:

• 453920 – ਆਰਟ ਡੀਲਰ;
• 711110 – ਥੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਡਨਰ ਥੇਟਰ;
• 711120 – ਡ�ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ;
• 711130 – ਸੰਗੀਤ ਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ;
• 711190 – ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਲਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ;
• 711310 – ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਵ�, ਖੇਡ�, ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਿਜਹੇ 

ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ� ਦੇ ਪ�ੋਮੋਟਰ;
• 711320 – ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਵ�, ਖੇਡ�, ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਰਿਹਤ ਇਹੋ 

ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ� ਦੇ ਪ�ੋਮੋਟਰ;
• 711410 – ਕਲਾਕਾਰ�, ਐਥਲੀਟ�, ਮਨ� ਰੰਜਨਕਾਰ�, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ� ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੈਨ� ਜਰ;
• 711510 – ਸੁਤੰਤਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ;
• 712110 – ਅਜਾਇਬਘਰ;
• 712120 – ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ;
• 712130 – ਿਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਗ; ਜ�
• 712190 – ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ�

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
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• “ਘੱਟ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਰੁੱ ਪ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਔਰਤ�, ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀਆਂ (ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕ), ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਕ� ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ 
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51%) ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ 
ਗਰੁੱ ਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ਤ�-ਔਸਤ ਆਮਦਨ (LMI) ਅਤੇ ਪ�ਡੂ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• “ਸੁਿਵਧਾਹੀਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨ� ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਤ� ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ-
ਆਰਿਥਕ ਸੂਚਕ� ਦੁਆਰਾ ਟ�ੈਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ: ਘੱਟ ਤ� ਔਸਤ ਆਮਦਨ, 
ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰ�, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਿਵਧਾਕਾਰੀ 
ਕਾਰਕ ਜੋ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• “ਘੱਟ-ਤ�-ਔਸਤ ਆਮਦਨ (LMI)” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਖਤੇਰ 
(ਜ� ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਸੈਨਸਸ ਵੱਲ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭੂਗੋਿਲਕ 
ਖੇਤਰ) ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਮੱਧਵਰਤੀ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ’ (AMGI) ਦੇ 60% ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਜ� ਿਜਸਦੀ ਗਰੀਬੀ 
ਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਹੈ।

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
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ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਢ�ਚਾ
ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ Lendistry ਿਤੰਨ ਅਵਾਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ:

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਮਾਲੀਆ
(2019 ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ)

ਪ�ਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਲਬਧ
ਗ��ਟ ਅਵਾਰਡ

ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ
$1,000 ਤ� $100,000

$5,000 ਗ��ਟ

ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ
$100,000 ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ $1,000,000 ਤੱਕ ਹੈ

$15,000 ਗ��ਟ

ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ $1,000,000 ਤ� ਵੱਧ ਹ ੈਅਤੇ 
$2,500,000 ਤੱਕ ਹੈ

$25,000 ਗ��ਟ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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• ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਨ� � ਦਾ ਭੌਿਤਕ ਿਟਕਾਣਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ

• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ 501(c)(3), 501(c)(6) ਜ� 501(c)(19) ਵਜ� 
ਪੰਜੀਿਕਰਤ ਨਹ� ਹਨ

• ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� (ਜੱਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਬੀਿਲਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਜ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਦਫਤਰ

• ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ� ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਊ (lobbying) 
ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਚਾਹੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� 501(c)(3), 
501(c)(6) ਜ� 501(c)(19) ਵਜ� ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜ� ਨਹ�)

• ਅਿਸੱਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (passive businesses), ਿਨਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ� �ਤੇ Schedule E ਫਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਿਗਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� (ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ 
ਿਕ ਕੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� 501(c)(3), 501(c)(6) ਜ� 501(c)(19) ਵਜ� 
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਨਹ�) , ਿਸਵਾਏ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ 
ਕ�ਦਰ, ਜ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਜੱਥੇ (i) ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ 
ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50% ਤ� ਵੱਧ ਭਾਗ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜ� ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ii) ਗ��ਟ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਜ� 
ਹੋਰ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ��ਟ ਦੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭ ਜ� ਿਗਰਜਾਘਰ ਜ� ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ 
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ

• ਿਵੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ�, ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (factoring 
companies)

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ ਜ� 
ਸਥਾਨਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ

ਅਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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• ਕਾਮੁਕ ਿਜਨਸੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਿਜਨਸੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਿਜਨਸੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਜ� 
ਸੇਵਾਵ�, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚਤਰਣ� ਜ� ਿਵਖਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਰਾਹ� ਮਾਮੂਲੀ (de 
minimis) ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਾ�ਦੇ ਹਨ

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਿਕਿਰਆ ਜ� ਅਿਜਹੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਸਨੰੂ ਲੋਟੂ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ 
‘ਰ�ਟ-ਟੂ-ਆਊਨ’ (rent-to-own) ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ

• ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ�ਤੀਪਾਲਣ 
(patronage) ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਿਕਆਸਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

• “ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ” ਕੰਪਨੀਆਂ (ਿਜਵ� ਇਸ ਮਦ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 13 C.F.R. § 
121.103 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)

• ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ�, ਫ��ਚਾਈਜੀਆਂ, ਿਟਕਾਣੇ ਆਿਦ ਇੱਕ ਤ� 
ਵਧੇਰੇ ਗ��ਟ� ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਲੀਏ 
ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ

• ਅਿਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਨ� � ਦੇ 10% ਤ� ਵੱਡੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 
(i) ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ, ਜ� 
ਸਥਾਨਕ) ਨੰੂ ਕਰਨ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਠ� ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜ� ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਧਖੋਾਧੜੀ 
ਕਰਨ ਜ� ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ; ਸੰਘੀ ਜ� ਪ��ਤਕੀ ਐਟਂੀ ਟਰੱਸਟ 
ਜ� ਪ�ੋਿਕਊਰਮ�ਟ ਿਵਧਾਨ� ਜ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ� ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਚੋਰੀ, 
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਨ, ਝੂਠ�  ਿਬਆਨ ਦੇਣ, ਜ� ਚੋਰੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ; ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸਵਲ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ, ਜ� ਉਸਨ�  ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜ� ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 
(ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜ� (ii) ਿਜਸਨੰੂ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� �ਪਰ ਉਪ-ਪੈਰ�ਾ (i) ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੁਰਮ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ, ਜ� ਸਥਾਨਕ) ਵੱਲ� ਦੋਸ਼ੀ 
ਗਰਦਾਿਨਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਉਸ �ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ� 
ਿਸਵਲ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਅਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਪ�ੋਗਰਾਮ 1:
ਗੇੜ 7
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• ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੇੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਪਛਲੇ ਗੇੜ� ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ’ਤੇ 
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ – ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
o ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ—ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।
o ਇਸ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ 
ਵਧਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜ� ਗ��ਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ।

• Lendistry ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਕਾਰਕ� ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਵਤਰਣ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ COVID ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਅਿਜਹਾ 'ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ 
ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ’ (California’s Blueprint for a Safer Economy), ਸਥਾਨਕ 
ਕਾ�ਟੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਨਵ� ‘ਰੀਜੀਨਲ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ’ (Regional 
Stay At Home Order) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੰੂ ਏਥੇ 
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

ਗੇੜ 7: ਸਮੱੁਚਾ ਵੇਰਵਾ
• ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ (2) ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵਗੇੀ:
o ਪੜਾਅ 1: ਿਬਨ� ਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 

ਸ�ਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੱਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

o ਪੜਾਅ 2: ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਗ��ਟ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• Lendistry ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ��ਤ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਗ��ਟ� ਵੰਡੇਗੀ।

• Lendistry ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇਣ 
ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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ਪੜਾਅ 1 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ:
1. ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ (Application Certification) ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪੀ।
2. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (2019) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨ�  –

ਜੋ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਿਕਸਮ 

ਜੋ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
4. ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1,000 ਦੇ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ।

ਗੇੜ 7: ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜ�
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤ,ੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਤ� ਲੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਿਕ ਉਹ ਹੇਠ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ।

ਪੜਾਅ 2 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ:
1. ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ 

ਿਰਟਰਨ� ਜ� Form 990s, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਫਾਇਿਲੰਗ 
ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ (ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ), ਜੋ ਵੀ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Articles of Incorporation)
• ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Certificate of Organization)
• ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਲਿਪਤ ਨਾਮ (Fictitious Name of Registration)
• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ (ਿਬਨ� ਕਲਿਪਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ 

ਇਕੱਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ)
2. ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ IRS 

ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪੱਤਰ।
3. ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜ� ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਬ�ਕ 

ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ��ਤਕੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਬਰਾਬਰ
ਸਰੱੁਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ� ਤਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ:

1. 'ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ’ (California’s 
Blueprint for a Safer Economy) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾ�ਟੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ‘ਰੀਜੀਨਲ
ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਆਰਡਰ’ (Regional Stay Home Order) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, COVID-
19 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀਬੰਧ� ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਵਤਰਣ।

2. ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ‘ਨੌਰਥ 
ਅਮੈਿਰਕਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ’ ਕੋਡ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਪਛਾਣੇ 
ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ:

• 61 – ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ�
• 71 – ਕਲਾ, ਮਨ� ਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ।
• 72 – ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ�।
• 315 – ਵਸਤਰ ਿਨਰਮਾਣ।
• 448 – ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਲਈ ਉਪਸਾਧਨ (accessory) ਸਟੋਰ।
• 451 – ਖੇਡ� ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸ਼�ਕ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼, ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਦੇ ਸਟੋਰ।
• 485 – ਪਿਰਵਿਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ।
• 487 – ਿਦ�ਸ਼ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ।
• 512 – ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਅਤੇ ਸਾ�ਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਉਦਯੋਗ।
• 812 – ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਲ�ਡਰੀ ਸੇਵਾਵ�।
• 5111 – ਅਖਬਾਰ, ਿਮਆਦੀ ਰਸਾਲੇ, ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਵ�

ਗੇੜ 7: ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ
3. ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਭੋਜਨ ਿਵਵਸਥਾਵ�, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਬਸੇਰਾ ਸਿਥਰਤਾ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, 
ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਬਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� 
ਹੈ।

4. “ਸੁਿਵਧਾਹੀਣ” ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸੂਚਕ� ਦੁਆਰਾ ਟ�ੈਕ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� 
ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ: ਘੱਟ ਤ� ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰ�, 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਿਵਧਾਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਜੋ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਾਗਤ� ਜੋ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਕਰਕੇ ਸਿਹਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ 
ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਣਾ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹੇਠ� ਗ��ਟ 
ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਪੇਰੋਲ ਲਾਗਤ�, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀ, 
ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ�, 
ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਪੂਰਵ-
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ), ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਮੂਲਧਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਿਜਨ� � ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਯਾਨੀ ਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਥਨ (promissory note), 
ਆਿਦ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋ 
ਚੱੁਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)

• ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ-
ਖੋਲ�ਣ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�

• ਲੋੜ�ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ� ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ-ਖੋਲ�ਣ ਵਾਸਤੇ COVID-19 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਉਪਕਰਨ, ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ ਬੈਰੀਅਰ, 
ਆਊਟਡੋਰ ਡਾਈਿਨੰਗ, PPE ਸਪਲਾਈਆਂ, ਟੈਸਿਟੰਗ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਖ਼ਰਚੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ (ਉਸੇ ਿਮਆਦ 
ਵਾਸਤੇ) ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗ��ਟ�, ਮਾਫੀਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਜ� ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ, ਕਾ�ਟੀ ਜ�
ਿਸਟੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਲਾਗਤ� ਜੋ ਮੈਿਡਕਏਡ ਦੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਾਸਤੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ, ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 
(severance pay), ਟੈਕਸ, ਕਨੰੂਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮ,ੇ ਿਨ�ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� 
COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ�, ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ� 
ਦੀਆਂ ਭਰਪਾਈਆਂ, ਜ� ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹ� ਹਨ।

ਗੇੜ 7: ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
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• ਮੈਿਡਕਏਡ ਦੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ;

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ;

• ਟੈਕਸ:

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ;

• ਿਨ�ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜ� ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ� ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਹਨ;

• ਬੀਮੇ ਵੱਲ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੇ;

• ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸੀ।

ਗੇੜ 7: ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਅਯੋਗ ਉਪਯੋਗ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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ਪ�ੋਗਰਾਮ 2:
ਗੇੜ 8
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• ਇਹ ਉਹ ਗੇੜ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ)।

• ਪ�ੋਗਰਾਮ “ਪਿਹਲ� ਆਓ, ਪਿਹਲ� ਪਾਓ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹ� ਹੈ ।

• ਇਸ ਗੇੜ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ 27 ਅਗਸਤ, 
2021 ਨੰੂ ਖੁੱ ਲ�ੇਗੀ, ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਤ� 
ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪੋਰਟਲ� ਰਾਹ� ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਰਜ਼ੀ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਨਅੰਕਣ ਡੇਟਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ “ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ COVID-19 ਰਾਹਤ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ” ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਲਾਸੇ/ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਵੇਗੀ।

• ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨ� ਨ�  COVID-
19 ਰਾਹਤ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗੇੜ� 1, 2, 5, ਜ� 6 ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੇੜ 8: ਸਮੱੁਚਾ ਵੇਰਵਾ

• ਿਜਨ� � ਗਰੈ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨ�   ਗੇੜ 4 ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।

• ਗ��ਟ� ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਹੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਪਛਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੇੜ� ਿਵੱਚ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� Lendistry ਯੋਗਤਾ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ।  ਗ��ਟ� ਨੰੂ 2020 ਦੇ Q2 ਅਤੇ Q3 ਬਨਾਮ 2019 ਦੇ Q2 
ਅਤੇ Q3 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 
ਮਾਲੀਏ ਿਵੱਚ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਨਘਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਿਡਆ 
ਜਾਵਗੇਾ

• Lendistry ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ��ਤ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਗ��ਟ� ਵੰਡੇਗੀ।

• Lendistry ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇਣ 
ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
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• Lendistry ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਕਾਰਕ� ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਵਤਰਣ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ COVID ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਅਿਜਹਾ 'ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ 
ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ’ (California’s Blueprint for a Safer Economy), ਸਥਾਨਕ 
ਕਾ�ਟੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਨਵ� ‘ਰੀਜੀਨਲ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ’ (Regional 
Stay At Home Order) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੰੂ ਏਥੇ 
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

• ਜੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਲ� ਗ��ਟ� ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡ� ਤ� ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 
ਤ� ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਕ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੇੜ 8: ਸਮੱੁਚਾ ਵੇਰਵਾ
• ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ (2) ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵਗੇੀ:
o ਪੜਾਅ 1: ਿਬਨ� ਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 

ਸ�ਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੱਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

o ਪੜਾਅ 2: ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਗ��ਟ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• Lendistry ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ��ਤ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਗ��ਟ� ਵੰਡੇਗੀ।

• Lendistry ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇਣ 
ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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ਪੜਾਅ 1 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ:
1. ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ (Application Certification) ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪੀ।
2. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (2019) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨ�  –

ਜੋ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਿਕਸਮ 

ਜੋ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
4. ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1,000 ਦੇ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ।

ਗੇੜ 8: ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜ�
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਤ� ਲੋਿੜਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਹੇਠ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ।

ਪੜਾਅ 2 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ:
1. ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ 

ਿਰਟਰਨ� ਜ� Form 990s, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਿਰਤ 
ਫਾਇਿਲੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ (ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ), ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ 
ਿਜਸਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ:

• ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Articles of Incorporation)
• ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Certificate of Organization)
• ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਲਿਪਤ ਨਾਮ (Fictitious Name of Registration)
• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ (ਿਬਨ� ਕਲਿਪਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ 

ਇਕੱਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ)
2. ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ 

IRS ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪੱਤਰ।
3. ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜ� ਹੋਰ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� 

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਾਗਤ� ਜੋ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਕਰਕੇ ਸਿਹਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ 
ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਣਾ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹੇਠ� ਗ��ਟ 
ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਪੇਰੋਲ ਲਾਗਤ�, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀ, 
ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ�, 
ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਪੂਰਵ-
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ), ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਮੂਲਧਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਿਜਨ� � ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਯਾਨੀ ਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਥਨ (promissory note), 
ਆਿਦ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋ 
ਚੱੁਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)

• ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ-
ਖੋਲ�ਣ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�

• ਲੋੜ�ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ� ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ-ਖੋਲ�ਣ ਵਾਸਤੇ COVID-19 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਉਪਕਰਨ, ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ ਬੈਰੀਅਰ, 
ਆਊਟਡੋਰ ਡਾਈਿਨੰਗ, PPE ਸਪਲਾਈਆਂ, ਟੈਸਿਟੰਗ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਖ਼ਰਚੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ (ਉਸੇ ਿਮਆਦ 
ਵਾਸਤੇ) ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗ��ਟ�, ਮਾਫੀਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਜ� ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ, ਕਾ�ਟੀ ਜ�
ਿਸਟੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਲਾਗਤ� ਜੋ ਮੈਿਡਕਏਡ ਦੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਾਸਤੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ, ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 
(severance pay), ਟੈਕਸ, ਕਨੰੂਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮ,ੇ ਿਨ�ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� 
COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ�, ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ� 
ਦੀਆਂ ਭਰਪਾਈਆਂ, ਜ� ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹ� ਹਨ।

ਗੇੜ 8: ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



20

• ਮੈਿਡਕਏਡ ਦੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ;

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ;

• ਟੈਕਸ:

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ;

• ਿਨ�ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜ� ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ� ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਹਨ;

• ਬੀਮੇ ਵੱਲ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੇ;

• ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸੀ।

ਗੇੜ 8: ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਅਯੋਗ ਉਪਯੋਗ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਪ�ੋਗਰਾਮ 1:
ਗੇੜ 9
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• ਇਹ ਗੇੜ ਇਹਨ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ
1. ਮੌਜੂਦਾ ਉਡੀਕ-ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ 

ਸੰਗਠਨ। ਇਹਨ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 
ਗੇੜ� (ਗੇੜ 1, 2, 3, 5, 6, ਜ� 7) ਿਵੱਚ ਨਹ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਇਹਨ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�।

3. ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜੋ “ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਜ�““ਯੋਗ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ” (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ)ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ CAReliefGrant.com ’ਤੇ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

• ਪ�ੋਗਰਾਮ “ਪਿਹਲ� ਆਓ, ਪਿਹਲ� ਪਾਓ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹ� ਹੈ ।

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਖੁੱ ਲ�ੇਗੀ, 
ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਤ� ਵਧਰੇੇ ਪਾਰਟਨਰ 
ਪੋਰਟਲ� ਰਾਹ� ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੇੜ 9: ਸਮੱੁਚਾ ਵੇਰਵਾ
• ਅਰਜ਼ੀ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਨਅੰਕਣ ਡੇਟਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ “ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ COVID-19 ਰਾਹਤ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ” ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਲਾਸੇ/ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਵੇਗੀ।

• Lendistry ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਕਾਰਕ� ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਵਤਰਣ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ COVID ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਅਿਜਹਾ 'ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ 
ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ’ (California’s Blueprint for a Safer Economy), ਸਥਾਨਕ 
ਕਾ�ਟੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਨਵ� ‘ਰੀਜੀਨਲ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ’ (Regional 
Stay At Home Order) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੰੂ ਏਥੇ 
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

• ਜੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਲ� ਗ��ਟ� ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡ� ਤ� ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 
ਤ� ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਕ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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• ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ (2) ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ:
o ਪੜਾਅ 1: ਿਬਨ� ਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 

ਸ�ਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੱਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

o ਪੜਾਅ 2: ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਗ��ਟ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• Lendistry ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ��ਤ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਗ��ਟ� ਵੰਡੇਗੀ।

• Lendistry ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇਣ 
ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਗੇੜ 9: ਸਮੱੁਚਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਪੜਾਅ 1 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ:
1. ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ (Application Certification) ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪੀ।
2. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (2019) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨ�  –

ਜੋ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਿਕਸਮ 

ਜੋ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
4. ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1,000 ਦੇ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ।

ਗੇੜ 9: ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜ�
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤ,ੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਤ� ਲੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਿਕ ਉਹ ਹੇਠ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ।

ਪੜਾਅ 2 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ:
1. ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ 

ਿਰਟਰਨ� ਜ� Form 990s, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਫਾਇਿਲੰਗ 
ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ (ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ), ਜੋ ਵੀ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਰਫ਼ PDF ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Articles of Incorporation)
• ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Certificate of Organization)
• ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਲਿਪਤ ਨਾਮ (Fictitious Name of Registration)
• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ (ਿਬਨ� ਕਲਿਪਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ 

ਇਕੱਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ)
2. ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ IRS 

ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪੱਤਰ।
3. ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜ� ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਬ�ਕ 

ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ��ਤਕੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਬਰਾਬਰ
ਸਰੱੁਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ� ਤਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ:

1. 'ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ’ (California’s 
Blueprint for a Safer Economy) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾ�ਟੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ‘ਰੀਜੀਨਲ
ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਆਰਡਰ’ (Regional Stay Home Order) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, COVID-
19 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਤੀਬੰਧ� ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਵਤਰਣ।

2. ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ‘ਨੌਰਥ 
ਅਮੈਿਰਕਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ’ ਕੋਡ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਪਛਾਣੇ 
ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ:

• 61 – ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ�
• 71 – ਕਲਾ, ਮਨ� ਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ।
• 72 – ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ�।
• 315 – ਵਸਤਰ ਿਨਰਮਾਣ।
• 448 – ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਲਈ ਉਪਸਾਧਨ (accessory) ਸਟੋਰ।
• 451 – ਖੇਡ� ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸ਼�ਕ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼, ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਦੇ ਸਟੋਰ।
• 485 – ਪਿਰਵਿਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ।
• 487 – ਿਦ�ਸ਼ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ।
• 512 – ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਅਤੇ ਸਾ�ਡ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਉਦਯੋਗ।
• 812 – ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਲ�ਡਰੀ ਸੇਵਾਵ�।
• 5111 – ਅਖਬਾਰ, ਿਮਆਦੀ ਰਸਾਲੇ, ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਵ�

ਗੇੜ 9: ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ
3. ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਭੋਜਨ ਿਵਵਸਥਾਵ�, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਬਸੇਰਾ ਸਿਥਰਤਾ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, 
ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਬਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� 
ਹੈ।

4. “ਸੁਿਵਧਾਹੀਣ” ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸੂਚਕ� ਦੁਆਰਾ ਟ�ੈਕ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� 
ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ: ਘੱਟ ਤ� ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰ�, 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਿਵਧਾਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਜੋ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਾਗਤ� ਜੋ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਕਰਕੇ ਸਿਹਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ 
ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਣਾ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹੇਠ� ਗ��ਟ 
ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਪੇਰੋਲ ਲਾਗਤ�, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀ, 
ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ�, 
ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਪੂਰਵ-
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ), ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਮੂਲਧਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਿਜਨ� � ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਯਾਨੀ ਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਥਨ (promissory note), 
ਆਿਦ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋ 
ਚੱੁਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)

• ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ� ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ-
ਖੋਲ�ਣ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�

• ਲੋੜ�ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ� ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ-ਖੋਲ�ਣ ਵਾਸਤੇ COVID-19 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਉਪਕਰਨ, ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ ਬੈਰੀਅਰ, 
ਆਊਟਡੋਰ ਡਾਈਿਨੰਗ, PPE ਸਪਲਾਈਆਂ, ਟੈਸਿਟੰਗ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਖ਼ਰਚੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ (ਉਸੇ ਿਮਆਦ 
ਵਾਸਤੇ) ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗ��ਟ�, ਮਾਫੀਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਜ� ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕੀ, ਕਾ�ਟੀ ਜ�
ਿਸਟੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਲਾਗਤ� ਜੋ ਮੈਿਡਕਏਡ ਦੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਾਸਤੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ, ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 
(severance pay), ਟੈਕਸ, ਕਨੰੂਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮ,ੇ ਿਨ�ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� 
COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ�, ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ� 
ਦੀਆਂ ਭਰਪਾਈਆਂ, ਜ� ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹ� ਹਨ।

ਗੇੜ 9: ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ
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• ਮੈਿਡਕਏਡ ਦੇ ਪ��ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ;

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ;

• ਟੈਕਸ:

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ;

• ਿਨ�ਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜ� ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ� ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਹਨ;

• ਬੀਮੇ ਵੱਲ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੇ;

• ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸੀ।

ਗੇੜ 9: ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਅਯੋਗ ਉਪਯੋਗ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ
ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ
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ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ (Application 
Certification) �ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਲੈਕਟਰਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ “Uploading Documents” ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਦੌਰਾਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ� ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
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https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰਾਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਭਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1: ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ �ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ         ਿਚੰਨ�  
�ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ’ਤੇ 
ਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਓਥ� ਖੋਲ�ੋ ।

ਕਦਮ 4: ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਇੱਕ PDF 
ਫਾਈਲ ਵਜ� ਖੁੱ ਲ�ੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਿਖਆਬੱਧ ਆਈਟਮ� 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਖਰ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ 
ਪੰਨਾ 5 �ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5: ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ File > Save 
ਮੀਨੂ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ’ਤੇ 
CTRL+S ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 6: ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪੋਰਟਲ 
’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
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ਕਦਮ 1: ਿਪ�ੰ ਟਰ ਦੇ ਿਚੰਨ�  �ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਟ 
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੂੜ�ੀ ਿਸਆਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈ�ਨ ਅਤੇ ਪੜ�ਨਯੋਗ 
ਿਲਖਾਈ ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕਰੋ।
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ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਭਰਨਾ ਹੈ
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ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ

ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf


ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ�
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ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-FINAL-Fillable.pdf


ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ�
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ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ



36

ਨੁਕਤਾ#1: GOOGLE CHROME ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਦੌਰਾਨ Google Chrome ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੈ�ਬ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ’ਤੇ Google Chrome ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ 
ਏਥ� ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://www.google.com/chrome/

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Google Chrome �ਤੇ ਇਹ 
ਚੀਜ਼� ਕਰੋ:

1. ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ: ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲ� ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਜ� ਅਰਜ਼ੀ �ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਚਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਾਊਿਜ਼ੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜ� ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� 
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 
ਵਾਸਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. Open Incognito ਖੋਲ�ੋ : Incognito mode ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ 
ਜਾਣ ਜ� ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

3. ਆਪਣੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਲੌਕਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ:ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਪੌਪ-
ਅੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸੰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ Google Chrome �ਤੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਲੌਕਰ ਨੰੂ ਬੰਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://www.google.com/chrome/
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ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ

1. �ਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨ�  ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਤੰਨ ਿਬੰਦੂਆਂ �ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਫੇਰ 
“Settings” ’ਤੇ ਜਾਓ

2. “Privacy and Security” ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ “Clear Browsing Data”
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

3. “Clear Data” ਚੁਣੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



38

INCOGNITO MODE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ

1. ਆਪਣੇ ਵੈ�ਬ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨ�  ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਤੰਨ ਿਬੰਦੂਆਂ �ਤੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਫੇਰ “New incognito window.” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਵੰਡੋ ਖੋਲ�ੇਗਾ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਲੌਕਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ

1. Google Chrome �ਤੇ, �ਪਰਲੇ ਸੱਜੇ
ਕੋਨ�  ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਤੰਨ ਿਬੰਦੂਆਂ �ਤੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਫੇਰ “Settings”’ਤੇ
ਜਾਓ

2. “Privacy and Security” ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ

3. “Site Settings” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

4. “Pop-up and Redirects” ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ

5. ਬਟਨ �ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਇਹ 
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ 
“Blocked” ਤ� “Allowed”ਿਵੱਚ 
ਬਦਲ ਜਾਵੇ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਨੁਕਤਾ#2: ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ PDF ਵੰਨਗੀ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕਰੋ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਿਸੱਧੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਿਪੱਠਭੂਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਿਹਮ ਨ� ਟ-ਕਥਨ:
• ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ PDF ਵੰਨਗੀ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 15MB ਤ� ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ-ਿਚੰਨ�  (!@#$%^&*()_+) ਨਹ� ਹੋ 

ਸਕਦੇ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ 

ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ 
ਐਪ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�:
Genius Scan
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

Adobe Scan
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਸਹੀ

ਗਲਤ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US
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ਨੁਕਤਾ #3: ਿਕਸੇ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ �ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ 
ਵਾਧੂ ਿਹਦਾਇਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨ� ਟ – ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਜ� ਪਛਾਣੇ ਨਹ� ਜਾਣਗੇ:

ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਜੋ @info
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਿਜਵ� ਿਕ : info@mycompany.com

ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਜੋ @contact.com ਜ� @noreply.com
ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: example@contact.com
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: example@noreply.com

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਨੁਕਤਾ #4: ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲ� 
ਹੋਣਗੀਆਂ:
• ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ�
• ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਿਕਸਮ �ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਿਬਆਂ ਦਾ ਲੇਬਲ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤ ਿਕਸਮ ਜਮ�� 
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਕ ਤ� 
ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਧਖੋਾਧੜੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਵੇਗਾ।

ਕਲਾਵ� ਅਤੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ

ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ

ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ
ਸੰਸਥਾਵ�

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ:
ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ
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ਅਨੁਵਾਦ ਟੂਲ
ਸਾਡੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨ� ਟ: ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਾਸਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈ�ਬ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨ�  ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਮੀਨੀਅਨ
ਚੀਨੀ (ਕ�ਟੋਨੀਜ਼)
ਚੀਨੀ (ਮ�ਡਾਿਰਨ)

ਡਾਰੀ
ਫਾਰਸੀ
ਫ��ਚ

ਿਹੰਦੀ
ਹਮ�ਗ

ਜਾਪਾਨੀ
ਕੋਰੀਆਈ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ

ਰੂਸੀ
ਸਪੇਨੀ (ਨ� ਕਲ)
ਸਪੇਨੀ (ਸੋਕਲ)

ਤਾਗਾਲੋਗ
ਥਾਈ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

CARELIEFGRANT.COM
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

ਔਨਲਾਈਨ
ਅਰਜ਼ੀ

LENDISTRY
ਪੋਰਟਲ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਖੂਬੀ
ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਖੂਬੀ 
ਵੀ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ 
ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਵਾਸਤੇ 
ਵੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ 
ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� 
ਲਈ ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ careliefgrant.com makes 
UserWay ਦੇ ਵੈ�ਬ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਿਵਜਟ (Web 
Accessibility Widget) ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾ�ਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਰਵਰ 
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
careliefgrant.com ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਮੀਨੂ ਨੰੂ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਮੀਨੂ ਿਚੰਨ�  �ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਨ�  ਦੇ ਕੋਨ�  
’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ।     ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਮੀਨੂ ਨੰੂ 
ਿਟ�ਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਮੀਨੂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

CARELIEFGRANT.COM
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

ਔਨਲਾਈਨ
ਅਰਜ਼ੀ

LENDISTRY
ਪੋਰਟਲ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਵੀਡੀਓ
ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਏਥੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ੇਜਾਣ-’ਤੇ-ਉਪਲਬਧ-ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ 
ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਭਰਨਾ 
ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, “Watch Video” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈ�ਬ 
ਬ�ਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਨਵ� ਟੈਬ ਿਵੱਚ ਖੁੱ ਲ�ੇਗਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
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ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਚੰਨ�
• ਵਧੀਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਚੰਨ�             ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਚੰਨ�  �ਤੇ ਹੌਵਰ ਕਰੋ।

i

i

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਚੰਨ�  �ਤੇ 

ਹੌਵਰ ਕਰੋ।

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਚੰਨ�  �ਤੇ 

ਹੌਵਰ ਕਰੋ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਜਮ�� ਕਰਨੀ 
ਹੈ



ਿਕਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ
ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਭਾਈਵਾਲ (partner) ਦੇ ਰਾਹ� 
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸ� www.CAReliefGrant.com ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਕਾ�ਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ 
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱਥ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕੁਝ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਅਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ।

• ਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਿਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜ� ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, 
ਉਪਕਰਨ� ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ� ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੰੂ ਨ� ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਹੀ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈ�ਬ 
URL ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭੋ।

ਉਦਾਹਰਨ: www.partnername.mylendistry.com
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ਕਦਮ 1: CARELIEFGRANT.COM ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

http://www.careliefgrant.com/


ਿਹਦਾਇਤ�
1. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ� www.CAReliefGrant.com ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� “Apply Now” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ 
ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਹੋਮਪੇਜ਼ �ਤੇ, “Click Here to Apply” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਕਦਮ 2: ਕੋਈ ਗ��ਟ ਲੱਭੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

http://www.careliefgrant.com/


ਿਹਦਾਇਤ�
ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।
• ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ�
• ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵ�
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਵਾਸਤੇ 
ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਗਿਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨ� ਟ-ਕਥਨ:.
• ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਗ��ਟ� ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਸਰਫ਼ 
ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ “Apply Now” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ

ਕਦਮ 3: ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ��ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਅਰਜ਼ੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਭਰਨਾ ਹੈ



ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ?
• ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ
• ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ
• ਈਮੇਲ
• ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨ� ਟ: ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵਰਤਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਅਿਹਮ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਿਤਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ 
“Tips for Applying” ਦੇਖੋ।

SMS/ਿਲਖਤੀ-ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਗ��ਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਥਤੀ ਅੱਪਡੇਟ SMS/ਿਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹ� 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।     SMS/ਿਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹ� ਅੱਪਡੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਲਾਸੇ 
ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਨ�  ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, 
ਤ� ਖਾਨ�  ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਛੱਡ ਿਦਓ।

ਆਟੋ-ਡਾਇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲ� ਜ� ਿਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼� ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤੀ:
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ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ?
• ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ
• ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ
• ਮਾਲਕ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ
• ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਪ��ਤ, ਿਜ਼ਪ ਕਡੋ, ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ
• ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ
• ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਨੰਬਰ
• ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ %

ਮਦ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨ�  ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਦ� ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤ�ਨੰੂ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗ��ਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਮਦ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ?
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
• DBA (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)

ਨ� ਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DBA ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਫੀਲਡ ਿਵੱਚ 
“NONE” ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

• ਕਾਰੋਬਾਰ EIN
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ
• ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਥਤੀ (ਿਸਰਫ਼ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ)
• ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 

ਚਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਰਜੀਹ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹਨ। (ਿਸਰਫ਼ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ)

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਿਹਰ, ਪ��ਤ, ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

ਨ� ਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਨਹ� ਹੈ, 
ਤ� ਇਸ ਫੀਲਡ ਿਵੱਚ “none.com” ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
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ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ?
• ਗ��ਟ ਦਾ ਮਕਸਦ
• ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ

ਨ� ਟ: ਿਜਸ ਗ��ਟ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਸ� ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ 
ਮਾਲੀਏ �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਕੀ ਗ��ਟ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ
• 2019 ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ� ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
• ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ #
• ਅੰਸ਼ਕ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ #
• ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ #
• ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ #

ਗ��ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਫਾਰਮ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਿਜਸ ਗ��ਟ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਲਈ,“Check Eligibility” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਤੁਸ� ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
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ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਅਸ� ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�?

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?

1. B2B: ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ
2. B2C: ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ

• ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ?

• ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ।
• NAICS ਕੋਡ
• ਕੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਔਰਤ� ਹਨ?
• ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋ?
• ਅਪੰਗ ਹੋ?
• ਨਸਲ?
• ਨਸਲੀ-ਮੂਲ?
• ਫ��ਚਾਈਜ਼ੀ?
• ਪ�ਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤ�?
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ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਹਦਾਇਤ�
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ� ਖੁਲਾਿਸਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 
ਭਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
“Submit” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਸੈਕਸ਼ਨ 6: ਖੁਲਾਸੇ
ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ
ਸੰਸਥਾਵ�

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 
ਸੰਸਥਾਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਹਦਾਇਤ�
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਿਵਕਲਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:
1. ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

• ਜੇ ਤੁਸ� ਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਫੀਲਡ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ ਅਤੇ 
“Save & Continue Later” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਨ� ਟ: ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

2. ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ�� ਕਰੋ
• ਜੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗੇ, ਤ� “Yes” ਟਾਈਪ 
ਕਰੋ ਅਤੇ “Continue” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨ� ਟ: ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗੇ।

ਜੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ�ਦਾ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਲੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈ�ਬ ਬ�ਾਊਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਚੱੁਕਾ ਹੈ।
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ਿਵਕਲਪ 1:
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਧੂਰੀ ਵਜ� ਦਰਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਵਕਲਪ 2:
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ�� 
ਕਰੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 7: ਪੁਸ਼ਟੀ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਹਦਾਇਤ�
ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ�� ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤੁਸ� ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਈਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਵਰਤ�ਕਾਰ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:
1. ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
2. ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਵੰਨਗੀ ਿਵੱਚ 

ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪੌਿਜਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕੀਏ। (ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਚੋਣ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)।

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ no-reply@mylendistry.com ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਨਾਮ 
ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਲੱਟਰ, ਜੰਕ, 
ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਸੈਕਸ਼ਨ 8: ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਹਦਾਇਤ�
1. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਗ��ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 
“let’s get started with your application” ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਦੇਖਦੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੋਲਡਰ ਦੇਖੋ।

2. “Click here to log in” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਲੀਫ਼ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ’ਤੇ 
ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਸੈਕਸ਼ਨ 9: ਆਪਣਾ ਵਰਤ�ਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਭੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਿਹਦਾਇਤ�
1. ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 

ਵਰਤ�ਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ 
ਈਮੇਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨ� ਟ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ 
ਇਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ� ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵੈ�ਬ URL ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਜ�ਚ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ� ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ� 
ਪਾਸਵਰਡ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਅੱਖਰ-ਿਚੰਨ� (1-9, a-z, A-Z) 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ-ਿਚੰਨ� (!@#$%^&*) ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਸੈਕਸ਼ਨ 10: ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ
ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਅੱਪਲੋਡ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ

(ਿਸਰਫ਼ PDF ਵੰਨਗੀ)
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ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਨ� ਟ-ਕਥਨ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 
ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
• ਲਾਲ ਿਸਤਾਰੇ (*) ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 

ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਨੀਲੇ ਿਸਤਾਰੇ (*) ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

• ਬ�ਿਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤ� ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ 
ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ N/A ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ।

• ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਵਜ� ਜਮ�� ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। PDF 
ਫਾਈਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 15MB ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪੰਿਨਆਂ ਵਾਲੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਇੱਕ (1) PDF ਫਾਈਲ ਵਜ� ਜਮ�� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ-ਿਚੰਨ�  (ਯਾਨੀ ਿਕ ~!@#$%^&*()_+) ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ 
ਪੋਰਟਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ-ਿਚੰਨ� � ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ 
ਇਸਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਅੱਪਲੋਡ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਦਮ 1: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੇਠ� ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਿਚੰਨ�  (ਡਾਊਨ ਐਰੋ) ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ �ਤੇ ਫਾਈਲ ਲੱਭਣ ਲਈ “Browse” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਵਜ� ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ।

ਕਦਮ 3:
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤ� ਡ�ੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਤ� 

YES ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਡ�ੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ 
ਤ� NO ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਫੀਲਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ।

• ਅੱਪਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ "Upload Documents” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ PENDING ਤ� ਬਦਲਕੇ COMPLETED ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ 
ਕਰਨਾ

ਿਸਰਫ਼ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ



ACH ਟ��ਸਫਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Lendistry ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
(Plaid) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਕ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤ�
ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ Lendistry ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਐਪ ਨਾਲ ਕਨ� ਕਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਿਬਨ� ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਨਹ�
ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚਦੀ ਨਹ� ਜ� ਿਕਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ।
Lendistry ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ�ਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੰਸਥਾ ਪ�ਦਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ
ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਹੋਰ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Lendistry ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ Plaid ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ
ਹੈ

ਕਦਮ 1
• Plaid ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਿਵੰਡੋ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ “Link Your Bank Account” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।
• Plaid ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਲੱਭੋ।
• ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬ�ਿਕੰਗ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ Lendistry ਦੀ

ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕਨ� ਕਟ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਇਸ ਕਦਮ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
• “Business Account Name” ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ

ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਿਨ�ਜੀ ਖਾਤਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 1 ਕਦਮ 2
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ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਲੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



68

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਦੀ ਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ



ਿਹਦਾਇਤ�
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗ��ਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ।

ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਖਾਵੇਗੀ:
1. #DIR (ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਿਖਆ)

ਉਦਾਹਰਨ: #DIR400022432

2. ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸ�  ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ 
“CRG” ਵਜ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ “CRG NPO” 
ਵਜ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਿਕਸਮ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜ� ਇੱਕ ਨਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰੋ।

3. ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਉਦਾਹਰਨ: ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ

4. ਗ��ਟ ਦੀ ਰਕਮ
ਉਦਾਹਰਨ: $15,000

1

2

3

4
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ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ: CRG

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਧਤਾਵ� ਬਾਕੀ ਹਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨ� ੜੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ/ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਿਵਚਾਰ-ਅਧੀਨ

ਗ��ਟ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਣ ਲਈ 3-5 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਿਦਓ।
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ

ਅਧੂਰੀ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸ� ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ 
ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ 
ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ 
ਫੀਲਡ ਭਰੋ। ਗ��ਟ ਵਾਸਤ ੇਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਰੀ ਹੋਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸ� ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਇਹ 
ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ 
ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 
ਵਾਸਤੇ ਜ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਉਡੀਕਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਚੋਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਵੈਧਤਾਵ� ਬਾਕੀ ਹਨ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੱਟ-ੋ
ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਫ਼ੰਡ-ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਮਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ PDF ਵੰਨਗੀ ਿਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨ� ੜੇ,
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ-ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ-
ਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ 
ਜ�ਚ ਕਰੋ, ਿਜਸਨੰੂ DocuSign ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੰਡ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ-
ਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।

ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ
ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਦਸਤਖਤ 
ਕੀਤਾ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਨੰੂ 
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੰਡ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ 
ਜ�ਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਗ��ਟ ਦੇ ਅਵਾਰਡ 
ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਿਲੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੰਡ� ਦੇ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਈ 3-5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਧਤਾਵ� ਬਾਕੀ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਉਡੀਕ-ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਧਤਾਵ� ਬਾਕੀ 
ਹਨ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੰਡ-
ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ 
ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਮਾਿਣਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਉਡੀਕ-ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਨਰਣਾ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� 
ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਲਈ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਸ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜ� ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਯੋਗ 
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਗ��ਟ ਵਾਸਤੇ
ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ
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ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਈਮਲੇ ਰਾਹ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਿਕਸੇ 
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਫ਼ੰਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ 
ਕਦਮ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਚੀਜ਼� ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ:
ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪੌਿਜਟ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰੂੀ ਤਰ�� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ��ਟ ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ 
ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ Docusign ਦੇ ਰਾਹ� ਇੱਕ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ 
ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੰਡ ਓਦ� ਤੱਕ ਿਰਲੀਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 
ਜਦ� ਤੱਕ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨ� ਪਰੇ ਨਹ� ਚਾਿੜ�ਆ
ਜ�ਦਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੰਪੂਰਨ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਦਨ� ਦਾ ਸਮ� ਿਦਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਜ� ਬ�ਕ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਖੜ�ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� 
Lendistry Validation Department ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ, 
ਅਤੇ/ਜ� ਿਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ�ਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ 7 ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਦਨ� ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ� ਿਦਓ।

ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ��ਤ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 

CalOSBA ਵੱਲ�  ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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