
CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
(ਸੋਧਿਆ ਧਗਆ 10.28/21)

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨ ਼ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦਵੱਚਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।
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ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The California Venues Grant Program (“ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ”) ਯੋਗ ਸੁਤ਼ੰ ਤਰ 
ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਆਯੋਦਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 
COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਧਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਧਨਰਧਿਘਨ ਚਲਦਾ 
ਰੱਖਣ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਭੌਧਤਕ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਿੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਧਜਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ 
ਧਰਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ 
ਧਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਅਯੋਗ 
ਮੁੰ ਧਨਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਧਹਤ ਧਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਾਈ 
ਲੱਖ ਡਾਲਰ ($250,000) ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਿੱਚ ਧਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਹੋਿੇਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਜੋ ਿੀ ਘੱਟ ਹੋਿੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ
• ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਧਹਤ ਿੁੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ 

ਲਾਈਿ ਈਿੈਂਟ ਦੇ ਧਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜੀ ਭਰਨਗੇ 
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 12100.83 
ਧਿੱਚ ਸਥਾਪ੍ਤCalifornia Small Business COVID-19 Relief Grant 
Program ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਦਕਸੇ ਯੋਗ ਸੁਤ਼ੰ ਤਰ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਨ ਼ੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 12100.83 ਦਵੱਚਾ ਸਥਾਪ੍ਤ California Small 
Business COVID-19 Relief Grant Program ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦਹਤ ਦਦੱਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਵੱਚਾੋਂ ਘਟਾ ਦਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ 
California Small Business COVID-19 Relief Grant Program 
ਤਦਹਤ ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦਹਤ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਸੁਤ਼ੰ ਤਰ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਨ ਼ੰ  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਤਦਹਤ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
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• ਯੋਗ ਧਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਿਤ ਕਾਰਿਾਈ ਧਤੁੰ ਨ (3) ਪ੍ੜਾਿਾਂ ਧਿੱਚ 

ਪ੍ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ:
o ਪ੍ੜਾਅ 1: ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਾਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 

ਧਿੱਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਧਹਚਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿ ਧਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ੍ਰਮਾਧਣਕਤਾ’ (Application Certification) ਨ ੁੰ  ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਕੇ, 
ਧਬਨੈਕਾਰ Lendistry ਦੀ ਪ੍ੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ 
ਹਨ।

o ਪ੍ੜਾਅ2: ਧਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚੋਂ 
ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਧਕ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

o ਪ੍ੜਾਅ3: ਧਜਹੜੇ ਧਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚ ਅੱਗੇ 
ਿਿਣ ਲਈ ਚੁਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਿਾਿ  ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

• Lendistry ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਿੁੰ ਡੇਗੀ।
o ਧਜਹੜੇ ਧਬਨੈਕਾਰ ਫੁੰ ਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ, ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਸ਼ਦੁਾ, ਅਤੇ 

ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  Lendistry ਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 
ਸ ਚਨਾ ਧਮਲੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  Lendistry ਦੀ ਪੋ੍ਰਟਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ 
ਇੱਕ ‘Grantee Agreement’ ਿੱਲ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਫੁੰ ਧਡੁੰਗ ਿਾਸਤੇ 
ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਧਬਨੈਕਾਰ Lendistry ਦੀ ਪ੍ੋਰਟਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਗਰੈ, ਆਪ੍ਣੇ 
Grantee Agreement ਨ ੁੰ  DocuSign ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪ੍ਰੇ ਚਾੜਹਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਧਕ ACH ਿਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਫੁੰ ਡਾਂ ਨ ੁੰ  ਧਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ, Grantee Agreement ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨੇਪ੍ਰੇ ਚਾੜਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

o ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੈਂਧਕੁੰਗ ਖਾਤੇ 
ਨ ੁੰ  Lendistry ਦੀ ਪੋ੍ਰਟਲ ਨਾਲ ਧਲੁੰ ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, 
ਅਧਜਹਾ Plaid ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਧੈਡਟ ਯ ਨੀਅਨ ਤੋਂ 
ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  Lendistry ਦੀ ਪੋ੍ਰਟਲ ਿਰਗੀ 
ਧਕਸੇ ਐਪ੍ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਕਲਪ੍ਕ 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਧਿਿੀਆਂ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਸ ਰਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਬੈਂਧਕੁੰਗ ਸੁੰ ਸਥਾ Plaid ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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“ਯੋਗ ਸਥਾਨ (Eligible Venue)” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਧਜਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਧਜਸਦੀਆਂ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਹੋਣ:

1. ਇੱਕ ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੋਧਤਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ।

2. ਧਮਕਧਸੁੰਗ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਜਨਤਾ ਨ ੁੰ  ਸੁੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਾਲਾ ਧਰੱਗ (rig)।

3. ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਿੇਰੇ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਭ ਧਮਕਾਿਾਂ 
ਧਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨ ੁੰ  ਧਨਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ:
• ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਇੁੰਜੀਨੀਅਰ।
• ਇੱਕ ਬੁੱ ਕਰ।
• ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ।
• ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਰ।
• ਸੁਰੱਧਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀ।
• ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆਧਫਸ ਮੈਨੇਜਰ।

4. ਮੁਫਤ ਈਿੈਂਟਾਂ ਯਾਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਧਕਸੇ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਸਥਾਨ ਿਾਸਤ,ੇ ਈਿੈਂਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਧਸਰਧਜਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੰ ਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਕ ਸਿੈਸੇਿੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ।

ਪ੍ਧਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ: ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ
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“ਯੋਗ ਸੁਤ਼ੰ ਤਰ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ 
ਧਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1. ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, C-ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, S-ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹ,ੈ 
ਸਧਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹ,ੈ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿਾਲੀ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀ ਹ,ੈ 
ਪ੍ਾਰਟਨਰਧਸ਼ਪ੍ ਹ,ੈ ਸੀਮਤ ਪ੍ਾਰਟਨਰਧਸ਼ਪ੍ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਧਜਸਟਰਡ 
501(c)(3) ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਪ੍-ਪ੍ੈਰਹੇ (B) ਤੋਂ ਲੈਕੇ (G) 
ਧਿੱਚ ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿੱਚ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 12100.82 ਦੀ 
ਸਬਧਡਿੀਜ਼ਨ (f) ਦਾ ਪ੍ੈਰਹਾ (1) ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਧਜਸਨੇ 1 ਜ ਨ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਧਿੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ 
ਧਦੱਤਾ ਸੀ

3. ਜੋ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਧਜਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ-ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧਦੁੰ ਦਾ ਹੈ

4. ਧਜਸ ਉੱਤੇ COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰ ਧਿਤ ਧਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਧਖਆ ਪ੍ਰਤੀਬੁੰ ਿਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧਪ੍ਆ ਹੈ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ COVID-19 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਧਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਧਿੱਚ ਧਿਘਨ ਪ੍ੈਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਦਾ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣਾ

5. ਜੋ ਸੁੰਗਧਠਤਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ 2019 
ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁੰ ਘੀ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 990, 
ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪ੍ਾਧਲਕਾ ਕੋਲ 
ਅਧਿਕਾਧਰਤ ਫਾਇਧਲੁੰ ਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ, ਜੋ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੋਿੇ, ਧਜਸ 
ਧਿੱਚ ਅੱਗੇ ਧਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਸ ਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹ:ੈ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ ਆਫ 
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ,  ਧਫਕਧਟਸ਼ੀਅਸ ਨੇਮ ਆਫ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੁੰਸ।

6. ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੋਟੋ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰਨਯੋਗ ਧਕਸਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਧਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ: ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ ਈਿੈਂਟ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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8. ਜੋ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਨੌਰਥ ਅਮੈਧਰਕਨ ਇੁੰ ਡਸਟਰੀ ਕਲਾਸੀਧਫਕੇਸ਼ਨ ਧਸਸਟਮ 
ਕੋਡਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਧਕਸੇ ਇੱਕ ਧਿੱਚ ਹੈ:
• 711211: ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ।
• 711310: ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਕਲਾਿਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਧਿਿਾਿਾਂ 

ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਹੋਰ ਈਿੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ।
• 711320: ਸੁਧਿਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਕਲਾਿਾਂ, 

ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਹੋਰ ਈਿੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ।
• 722410: ਧਡਰੁੰ ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ਪ੍ੀਣ-

ਪ੍ਦਾਰਥ)।
• 722511: ਸੁੰਪ੍ ਰਨ-ਸਰਧਿਸ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।

9. ਹੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਧਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ:
• ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਜੋ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਦੋਨੋਂ  ਕਸੌਟੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ:
o ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿਜੋਂ, ਲਾਈਿ ਸੁੰਗੀਤ-ਸੁੰਮੇਲਨਾਂ, 

ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਆ,ਂ ਰੁੰਗਮੁੰਚ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਈਿੈਂਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਧਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਧਨਰਧਮਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਪ੍ਰਬੁੰ ਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਧਜੱਥੇ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਦੋਨੋਂ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਪ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ:

i. ਧਟਕਟਾਂ ਿੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮ ਹਰਲੇ 
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ii. ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਿੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਕੁੱ ਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 70 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਕਿਰ ਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਧਟਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਕਰੀਆ,ਂ 
ਧਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ੍ਸੀਆਂ, 
ਜਾਂ ਈਿੈਂਟ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ੀਣ-ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ, ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਿਸਤ ਆਂ ਦੀ 
ਧਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਧਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ: ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ ਈਿੈਂਟ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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• ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਜੋ, ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿਜੋਂ, 
ਈਿੈਂਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਿੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧਟਕਟਾਂ ਉਪ੍ਲਬਿ 
ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਈਿੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 30 ਧਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਧਦਨ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਧਲਖੀਆਂ ਦੋਨੋਂ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਣ:
o ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿਜੋਂ, ਲਾਈਿ ਸੁੰਗੀਤ-

ਸੁੰਮੇਲਨਾਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਆਂ, ਰੁੰਗਮੁੰਚ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਈਿੈਂਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਧਕਸੇ ਯੋਗਤਾ 
ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਧਨਰਧਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੁੰ ਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜੱਥੇ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਦੋਨੋਂ  ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਿਾਪ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ:

i. ਧਟਕਟਾਂ ਿੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮ ਹਰਲੇ 
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ii. ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਅਧਜਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਧਲਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਧਿੱਚ 
ਧਕਸੇ ਗਰੁੰਟੀ ਜਾਂ ਧਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ 
ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਹ।ੈ

• ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਜੋ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਦੋਨੋਂ  ਕਸੌਟੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹ:ੈ
o ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿਜੋਂ, ਲਾਈਿ ਖਡੇਾਂ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿੀ 

ਈਿੈਂਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਧਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 
ਆਯੋਧਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਧਨਰਧਮਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ 
ਪ੍ਰਬੁੰ ਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜੱਥੇ 
ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਦੋਨੋਂ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਪ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ:

i. ਧਟਕਟਾਂ ਿੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮ ਹਰਲੇ 
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ii. ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਿੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਕੁੱ ਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਕਿਰ ਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਧਟਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 
ਧਿਕਰੀਆ,ਂ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ 
ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ੍ਸੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਈਿੈਂਟ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ੀਣ-ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ, 
ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਿਸਤ ਆਂ ਦੀ ਧਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

o ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਕੋਈ ਿੱਡੀ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਖੇਡ 
ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੱਡੀ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ 
ਖੇਡ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਪ੍ਧਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ: ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ ਈਿੈਂਟ
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• ਹੇਠਾਂ ਧਲਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਧਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ:
i. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਧਿੱਚ ਭੌਧਤਕ ਮੌਜ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਧਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹੈੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ।

ii. ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ 501(c)(3), 501(c)(6) ਜਾਂ 501(c)(19) 
ਿਜੋਂ ਪ੍ੁੰ ਜੀਧਕਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

iii. ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ (ਜੱਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਬੀਧਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਜਾਂ 
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਧਰਤ ਦਫਤਰ।

iv. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਊ 
(lobbying) ਧਕਧਰਆਿਾਂ ਧਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਕਾਈ
501(c)(3), 501(c)(6) ਜਾਂ 501(c)(19) ਿਜੋਂ ਪ੍ੁੰ ਜੀਕਰਤ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ।

v. ਅਧਸੱਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (passive businesses), ਧਨਿੇਸ਼ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਅਤੇ 
ਧਨਿੇਸ਼ਕ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ ਉੱਤੇ Schedule E ਫਾਇਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਧਪ੍ਛਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ੁੰ ਧਨਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, “ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ ਈਿੈਂਟ" ਧਿੱਚ ਉਹ 
ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਇਕਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਧਜਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ-ੋ
ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 
ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੁੰ  
ਕੁੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਇਕਾਈ ਪ੍ੁੰਜ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਧਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਲਕ 
ਇੱਕ ਅਧਜਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ੁੰ ਜ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਧਿੱਚ 
ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਇਕਾਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਗ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• 2020 ਦੇ Q2, Q3, ਅਤੇ Q4 ਦੀ 2019 ਦੇ Q2, Q3, ਅਤੇ Q4 ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਰਪ੍ੋਰਧਟੁੰਗ ਧਮਆਦ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ, ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ 
ਧਿੱਚ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ 
ਧਨਘਾਰ ਧਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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x. ਅਧਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਧਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 
ਿੱਿ ਦੀ ਧਹੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਧਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਿੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਮਾਲਕ ਨ ੁੰ  ਧਪ੍ਛਲੇ ਧਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਅੁੰਦਰ, ਧਕਸੇ ਸੁੰ ਘੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ, ਜਾਂ 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੁੰ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਤਧਹਤ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਿਾਲਾ ਕੁੰ ਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿ ਧਿੱਚ ਿੋਖਾਿੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਾਿਕ 
ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ; ਸੁੰਘੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਐਟਂੀ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰੋਧਕਊਰਮੈਂਟ ਧਿਿਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਜਾਂ ਘਪ੍ਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਚੋਰੀ, 
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧਰਸ਼ਿਤਖੋਰੀ, ਧਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਨ ੁੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਝ ਠੇ ਧਬਆਨ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ; ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਜਹੇ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਧਖਲਾਫ ਧਸਿਲ ਫੈਸਲਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ 
ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦੀ ਪ੍ੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿੱਚ 
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰਾਿਾਂ ਧਿੱਚੋਂ 
ਧਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਿੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਧਜਊਰੀ ਿੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ (indicted) ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਕਸੇ ਸੁੰ ਘੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ, 
ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰਾਿਕ ਜਾਂ ਧਸਿਲ ਜੁਰਮ ਿਾਸਤੇ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ (charged)।

ਅਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ
vi. ਧਿੱਤੀ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ੈਸੇ ਉਿਾਰ ਦੇਣ 

ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਧਿੱਤੀ 
ਕੁੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਧਰੁੰਗ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀਆਂ (factoring 
companies)।

vii. ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਧਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਜੋ ਸੁੰ ਘੀ, 
ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਨ ੁੰ ਨ ਦੇ ਤਧਹਤ ਗੈਰ-ਕਨ ੁੰ ਨੀ ਹੈ

viii. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਰਤੀਪ੍ਾਲਣ (patronage) ਨ ੁੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ix. ਧਕਆਸਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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xiv. ਧਗਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਰਧਮਕ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ (ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਧਕ ਕੀ ਅਧਜਹੀਆਂ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ 501(c)(3), 
501(c)(6) ਜਾਂ 501(c)(19) ਿਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ) , ਧਸਿਾਏ ਧਕਸੇ ਸਕ ਲ, ਬਾਲ ਸੁੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਂ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧਿਧਦਅਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਧਜੱਥੇ (i) ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ 
ਦਾ 50% ਤੋਂ ਿੱਿ ਭਾਗ ਸਕ ਲ, ਬਾਲ ਸੁੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਧਿਧਦਅਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ii) ਗਰਾਂਟ ਨ ੁੰ  ਧਸਰਫ ਉਹਨਾਂ 
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਧਚਆਂ ਲਈ 
ਿਰਧਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਸਕ ਲ, ਬਾਲ ਸੁੰ ਭਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਧਦਅਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਧਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ 
ਧਕਸੇ ਿੀ ਭਾਗ ਨ ੁੰ  ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਾਿਾਰਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਧਗਰਜਾਘਰ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਿਾਰਧਮਕ ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੇ ਚਾਲ  ਖ਼ਰਧਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 
ਿਰਧਤਆ ਜਾਿੇਗਾ

ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਫਰੈਂਚਾਈਜੀਆਂ, ਧਟਕਾਧਣਆਂ, ਸਧਹਭਾਗੀ 
ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ (affiliations) ਆਧਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਮਾਲੀਏ ਿਾਲੇ ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ 
ਈਿੈਂਟ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ 
ਆਧਗਆ ਹੈ

ਅਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ
xi. ਸੁੰਘੀ ਅਧਿਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਧਸਰਲੇਖ 13 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 

121.103 ਧਿੱਚ ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਸਧਹਭਾਗੀ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀਆਂ

xii. ਕਾਮੁਕ ਧਜਨਸੀ ਪ੍ਰਧਿਰਤੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿੱਚ ਉਹ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਧਜਨਸੀ ਪ੍ਰਧਿਰਤੀ ਦੀਆਂ 
ਲਾਈਿ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੀ ਜੋ 
ਕਾਮੁਕ ਧਜਨਸੀ ਪ੍ਰਧਿਰਤੀ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਜਾਂ ਧਕਸੇ 
ਿੀ ਧਚਤਰਣਾਂ ਜਾਂ ਧਿਖਾਧਲਆਂ ਦੀ ਧਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮ ਲੀ (de 
minimis) ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਧਸੱਿੇ ਜਾਂ ਅਧਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ

xiii. ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਧਕਧਰਆ ਜਾਂ ਅਧਜਹੀ 
ਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਜਸਨ ੁੰ  ਲੋਟ ਪ੍ਰਧਿਰਤੀ ਦਾ 
ਮੁੰ ਧਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ‘ਰੈਂਟ-ਟ -ਆਊਨ’ (rent-to-
own) ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਫੁੰਡਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪ੍ਯੋਗ
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਧਹਤ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ੈਸੇ ਧਸਰਫ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਉਪ੍ਜਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਿਤ ਧਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਧਖਆ ਪ੍ਾਬੁੰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਤੇ, ਜਾਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਧਸੱਟੇ ਿਜੋਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿੱਚ ਪ੍ਏ ਧਿਘਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿੱਚ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿੱਚ ਪ੍ੇਰੋਲ ਲਾਗਤਾਂ, ਧਸਹਤ ਸੁੰ ਭਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿੀ 
ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਧਬਮਾਰੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਧਰਿਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ, ਅਤੇ 
ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ ੁੰ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਲ  ਖ਼ਰਚੇ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿੱਚ ਧਕਰਾਇਆ, ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਸੁਧਿਿਾਿਾਂ, ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਮ ਲਿਨ ਅਤੇ ਧਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰ ਮਾਰਗੇਜ 
ਦੇ ਪ੍ ਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਮ ਲਿਨ, ਅਤੇ ਧਿਆਜ਼ ਦੇ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਮਾਰਚ, 
2020 ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ।

• ਪ੍ਰਾਂਤ ਿੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ COVID-19 ਸੁੰਬੁੰ ਿੀ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਧਖਆ 
ਪ੍ਰਤੀਬੁੰ ਿਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਅੁੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  
ਮੁੜ-ਖੋਲਹਣ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ।

• ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ-ਖੋਲਹਣ ਿਾਸਤੇ COVID-19 
ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਿਤ ਸੁੰਘੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿੱਚ ਉਪ੍ਕਰਨ, ਪ੍ਲੈਕਸੀਗਲਾਸ 
ਬੈਰੀਅਰ, ਆਊਟਡੋਰ ਡਾਈਧਨੁੰ ਗ, ਧਨੈੱਜੀ ਰੱਧਖਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ (PPE) 
ਦੀਆਂ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ, ਟੈਸਧਟੁੰਗ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਸ ਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਿਤ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ 
ਗਰਾਂਟਾਂ, ਮਾਫੀਯੋਗ ਕਰਧਜ਼ਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ, ਕਾਊਂਟੀ ਜਾਂ ਧਸਟੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ।

• COVID-19 ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਿਤ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋ ਮੈਧਡਕਏਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਧਹੱਸੇ 
ਿਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ, ਨੌਕਰੀ ਧਤਆਗਣ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ (severance pay), ਟੈਕਸ, ਕਨ ੁੰ ਨੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ, ਧਨੈੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ, ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪ੍ਾਈਆ,ਂ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ 
ਦਾਨੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ੍ਸੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੁੰਬੁੰ ਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਯੋਗ ਸੁਤੁੰ ਤਰ ਲਾਈਿ ਈਿੈਂਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਬੱਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਏ ਮਾਲੀਏ ਧਿੱਚ ਆਏ ਧਨਘਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਪੋ੍ਰਧਟੁੰਗ ਧਮਆਦ ’ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਹੋਿੇਗਾ ਧਜਸ ਧਿੱਚ 
2020 ਦੇ Q2, Q3, ਅਤੇ Q4 ਧਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਏ ਮਾਲੀਏ 
ਅਤੇ 2019 ਦੇ Q2, Q3, ਅਤੇ Q4 ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਏ 
ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

1. ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (PDF)
ਨ ੁੰ  ਭਧਰਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਸਿੈ-ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਵੱਤੀ ਵੇਰਵੇ (PDF)
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 2019 ਲਈ ਸੁੰਘੀ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁੰ ਨੇ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 2019 ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪ੍ੁੰ ਨੇ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 2020 ਲਈ ਸੁੰਘੀ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁੰ ਨੇ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 2020 ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪ੍ੁੰ ਨੇ

3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ ਯਾਨੀ ID (PDF ਜਾਂ JPEG)
ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੁੰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਡ (ਧਮਆਦ ਪ੍ੁੱ ਗ ਚੁੱ ਕੇ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ 
ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ)

4. ਅ਼ੰ ਤਦਰਮ ਦਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ (PDF)
• 2019 ਲਈ Q2, Q3 ਅਤੇ Q4 ਨ ੁੰ  ਕਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅੁੰ ਤਧਰਮ ਧਿੱਤੀ

ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ
• 2020 ਲਈ Q2, Q3 ਅਤੇ Q4 ਨ ੁੰ  ਕਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅੁੰ ਤਧਰਮ ਧਿੱਤੀ

ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ

5. ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪ੍ਾਦਲਕਾ ਕੋਲ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੁ਼ੰ ਦੇ ਹੋਵ,ੇ ਅਦਧਕਾਦਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ), ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਇਹਨਾਂ 
ਧਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ (PDF):
• ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ (Articles of Incorporation)
• ਸੁੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ (Certificate of Organization)
• ਪ੍ੁੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਲਧਪ੍ਤ ਨਾਮ (Fictitious Name of Registration)
• ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੁੰਸ (ਧਬਨਾਂ ਕਲਧਪ੍ਤ ਨਾਮ ਿਾਲੇ 

ਇਕੱਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ)

6. ਦਸਰਫ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ੰ ਗਠਨਾਂ ਵਾਸਤੇ: ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ IRS ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪੱ੍ਤਰ 
(PDF)

7. ਨੋਟ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਦਦ਼ੰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਜ ਨ, 
2019 ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਵੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਲਾ ਦਰਹਾ ਸੀ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
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ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੇ ਭਾਗ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਧੜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਸਿੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਰ ਪ੍ ਧਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਿੇਗੀ। ਇੱਕ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚ 
ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਪ੍ੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਦੋ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ:
1. ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜਾਂ
2. ਫਾਰਮ ਨ ੁੰ  ਧਪ੍ਰੁੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕ਼ੰ ਮ ਕਰਦੇ ਧਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਦਲੱਕ ਕਰੋ

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਧਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਦਲੱਕ ਕਰੋ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

https://cavenuesgrant.com/wp-content/uploads/2021/10/CA-Venues_For-Profit_Application-Certifications-FINAL-10.21.21.pdf
https://cavenuesgrant.com/wp-content/uploads/2021/10/CA-Venues_Nonprofit_Application-Certifications-FINAL-10.22.21.pdf
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ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਫਾਰਮ ਨ ੁੰ  ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਡੀਿਾਈਸ ਉੱਤੇ 
ਰੱਧਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ    ਧਚੁੰ ਨਹ  ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 1

ਆਪ੍ਣੀ ਡੀਿਾਈਸ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਫਾਈਲ ਨ ੁੰ  
ਖੋਲਹੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਿਜੋਂ ਖੁੱ ਲਹੇਗਾ।

ਕਦਮ 2

1 2ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਰੱਧਖਅਤ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰ ਧਖਆਬੱਿ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਧਹਲੇ ਅੱਖਰ 
ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ੁੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, File > Save ਮੀਨ  ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ ਧਫਰ 
ਆਪ੍ਣੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ’ਤੇ CTRL+S ਦਬਾਕੇ ਇਸਨ ੁੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਧਖਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਨੇਪ੍ਰੇ ਚਾੜਹੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਰੱਧਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਦਮ 4

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੋਰਟਲ ਧਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  
ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਫਾਰਮ ਨ ੁੰ   ਹੱਥ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ

ਧਪ੍ਰੁੰ ਟਰ ਦੇ ਧਚੁੰ ਨਹ       ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  
ਧਪ੍ਰੁੰ ਟ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 1
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਗ ੜਹੀ ਧਸਆਹੀ ਿਾਲੇ ਪ੍ੈੈੱਨ ਅਤੇ ਪ੍ੜਹਨਯੋਗ 
ਧਲਖਾਈ ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਕਦਮ 2

ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਨ: ਸੁੰਘੀ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ

2019 2020

ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾ

2019

ਫਾਰਮ 1120 ਫਾਰਮ 1065 ਫਾਰਮ 1040

2020

ਫਾਰਮ 1120 ਫਾਰਮ 1065 ਫਾਰਮ 1040

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਨ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਨਾਂ
ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾ

2019

ਫਾਰਮ 100 ਫਾਰਮ 565 ਫਾਰਮ 540

2020

ਫਾਰਮ 100 ਫਾਰਮ 565 ਫਾਰਮ 540

2019

ਫਾਰਮ 199 RRF-1 CT-TR-1

2020

ਫਾਰਮ 199 RRF-1 CT-TR-1

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ (ID)

ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੁੰਸ

ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ 
(Resident Permanent Alien Card)

ਸੁੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ

ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ (ID) ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਿੀਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ:
• ਧਮਆਦ-ਪ੍ੁੱ ਗ ਚੁੱ ਕੇ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ

• ਬੱਸ ਪ੍ਾਸ

• ਸਕ ਲ ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ

• ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ

• ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ

• ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਨ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪ੍ਾਧਲਕਾ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਧਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ

ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ 
ਇਨਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ (ARTICLES OF 

INCORPORATION)

ਸੁੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ 
(CERTIFICATE OF 
ORGANIZATION)

ਪ੍ੁੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਲਧਪ੍ਤ ਨਾਮ 
(FICTITIOUS NAME OF 

REGISTRATION)

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੁੰ ਸ
ਧਬਨਾਂ ਕਲਧਪ੍ਤ ਨਾਮ ਿਾਲੇ

ਇਕੱਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਿਾਸਤੇ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਨ: ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪੱ੍ਤਰ (ਧਸਰਫ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ ਲਈ)

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਮੁੱ ਚਾੀ 
ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦੌਰਾਨ Google Chrome ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਿੈੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇੁੰ ਟਰਫੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਧਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਿਾਈਸ ’ਤੇ Google Chrome ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਨ ੁੰ  ਮੁਫਤ ਧਿੱਚ ਏਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
https://www.google.com/chrome/

ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ, ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ Google 
Chrome ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ:
1. ਆਪ੍ਣੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ
2. Incognito Mode ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
3. ਪ੍ੌਪ੍-ਅੱਪ੍ ਬਲੌਕਰ ਨ ਼ੰ  ਬ਼ੰ ਦ ਕਰੋ

ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ
ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਜਸਨ ੁੰ  ਧਕਸੇ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਿਰਤੀ ਗਈ 
ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੈਚਧਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਊਧਜ਼ੁੰਗ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ 
ਨ ੁੰ  ਿਿੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਟੇਾ ਧਿੱਚ ਪ੍ੁਰਾਣੀ 
ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਜਾਂ ਅਧਜਹੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਧਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਸੁੰ ਭਾਿੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਿਾਸਤੇ ਧਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

INCOGNITO MODE
Incognito mode ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪ੍ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਧਿੱਚ ਸਟੋਰ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ੌਪ੍-ਅੱਪ੍ ਬਲੌਕਰ
ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਧਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਪ੍ੌਪ੍-ਅੱਪ੍ ਸੁੰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਸੁੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੁੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ Google Chrome ਉੱਤੇ ਪ੍ੌਪ੍-
ਅੱਪ੍ ਬਲੌਕਰ ਨ ੁੰ  ਬੁੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਤਾ #1
GOOGLE CHROME ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

https://www.google.com/chrome/
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ਆਪ੍ਣੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਨ ੁੰ  ਧਕਿੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਨਿੀਂ Google Chrome ਧਿੁੰ ਡੋ ਖੋਲਹੋ , ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਧਿੱਚ ਧਦੱਤੇ ਧਤੁੰ ਨ 
ਧਬੁੰ ਦ ਆਂ ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ “Settings”  ’ਤੇ ਜਾਓ

ਕਦਮ 1

“Privacy and Security” ਅਤੇ ਫੇਰ “Clear Browsing Data” ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

“Clear Data” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 3

1

2

1
2

1
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INCOGNITO MODE ਧਕਿੇਂ ਚਾਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ

ਆਪ੍ਣੇ ਿੈੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਧਿੱਚ ਧਦੱਤੇ ਧਤੁੰ ਨ ਧਬੁੰ ਦ ਆਂ ਉੱਤੇ 
ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ “New incognito window” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਧਿੁੰ ਡੋ ਖੋਲਹੇਗਾ।

ਕਦਮ 1

1

2

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ੌਪ੍-ਅੱਪ੍ ਬਲੌਕਰ ਨ ੁੰ   ਧਕਿੇਂ ਬੁੰ ਦ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਨਿੀਂ Google Chrome ਧਿੁੰ ਡੋ ਖੋਲਹੋ, ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਧਿੱਚ ਧਦੱਤੇ 
ਧਤੁੰ ਨ ਧਬੁੰ ਦ ਆਂ ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ “Settings”  ’ਤੇ ਜਾਓ

ਕਦਮ 1

“Privacy and Security” ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫੇਰ “Site Settings” ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

“Pop-up and Redirects” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੁੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਸਧਥਤੀ “Blocked” ਤੋਂ  “Allowed” 
ਧਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਿੇ।

ਕਦਮ 3

1

2

1

2

1

2

3
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ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨ ਼ੰ  ਪ੍ੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ, ਧਸੱਿੀ ਲਾਈਨ ਧਿੱਚ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਧਿਘਨਕਾਰੀ ਧਪੱ੍ਠਭ ਮੀ (background) ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਹਮ ਨੋਟ-ਕਥਨ:
• ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ PDF ਫੌਰਮੈਟਦਵੱਚਾ ਜਮਹਾਂ 

ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ PDF 
ਫੌਰਮੈਟ ਧਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਜਾਰੀ ਪ੍ਛਾਣ-ਪੱ੍ਤਰ ਨ ੁੰ  JPEG ਜਾਂ PDF ਿਜੋਂ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 15MB ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿੱਚ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ-ਧਚੁੰ ਨਹ  
(!@#$%^&*()_+) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਨਾਲ ਰੱਧਖਅਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸਨ ੁੰ  ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ।

ਨਮ ਨਾ

ਸਹੀ:
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ
ਧਸੱਿੀ ਰੇਖਾ ਧਿੱਚ ਹੈ।

ਗਲਤ:
1. ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਧਸੱਿੀ ਰੇਖਾ ਧਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਧਿੁੰ ਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ (ਰੁਝੇਿੇਂ 

ਭਰੀ ਧਪੱ੍ਠਭ ਮੀ) ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਧਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ 
ਧਦਖ ਧਰਹਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੈਧਨੁੰ ਗ ਐਪ੍ਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਮੁਫਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ਾਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

Genius Scan
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਧਲੱਕ
ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਧਲੱਕ 
ਕਰੋ

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

ਨੁਕਤਾ #2
ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਧਤਆਰ ਕਰੋ
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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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ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ 
ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕ ਅਰਜੀ ਦਵੱਚਾ 
ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸਹੀ ਦਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿਾਸਤੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਅਤੇ ਿਾਿ  ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਾਓ। ਇੱਕ ਤੋਂ 
ਵਧੇਰੇ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਅਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਸ਼ੰ ਭਾਦਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੀ 
ਸਮੀਦਖਆ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦਵੱਚਾ ਦਵਘਨ ਪ੍ਾਵੇਗਾ।

ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨ ੁੰ  
(888) 984-1173 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਅਿੈਿ ਹਨ
ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਸਸਟਮ ਧਿੱਚ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 
ਜਾਂ ਪ੍ਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ:

ਉਹ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਧਿੱਚ info@
ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ: info@mycompany.com

ਉਹ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਧਿੱਚ @contact.com ਜਾਂ 
@noreply.comਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨ: mycompany@contact.com
ਉਦਾਹਰਨ: mycompany@noreply.com

ਨੁਕਤਾ #3
ਧਕਸੇ ਿੈਿ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ
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ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇੱਕ NAICS ਕੋਡ ਦਾਖਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ।

ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਜਮੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ NAICS ਕੋਡਾਂ ਦਵੱਚਾੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ 
ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• 711211: ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ।
• 711310: ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਕਲਾਿਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ 

ਸੁਧਿਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਹੋਰ ਈਿੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ।
• 711320: ਸੁਧਿਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ 

ਕਲਾਿਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਹੋਰ ਈਿੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ।
• 722410: ਧਡਰੁੰ ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ

ਪ੍ੀਣ-ਪ੍ਦਾਰਥ)।
• 722511: ਸੁੰਪ੍ ਰਨ-ਸਰਧਿਸ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।

ਆਪ੍ਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
www.naics.com ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਨੁਕਤਾ #4
ਆਪ੍ਣਾ NAICS ਕੋਡ ਲੱਭੋ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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Lendistry ਦੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਧਿੱਚ ਧਮਸ਼ਨ-ਆਿਾਧਰਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਰ ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ, 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਧਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਿੱਲੋਂ 
ਸਮਰਧਥਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੁੰ ਧਚਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇ ਧਿਸਤਾਰ ਨ ੁੰ  ਤਰਜੀਹੀ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਧਜਹੇ ਭਾਈਿਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਧਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਧਫੱਟ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਧਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਕੁੰ ਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ ੁੰ ਜੀ 
ਿਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਹਾਇਤਾ।

ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ਼ੰ  ਪ੍ਰਭਾਦਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਨੁਕਤਾ #5
ਕੋਈ ਭਾਈਿਾਲ (ਪ੍ਾਰਟਨਰ) ਲੱਭੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:
https://cavenuesgrant.com/
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ਧਕਸੇ ਗਰਾਂਟ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, www.cavenuesgrant.com
’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Apply Now” ’ਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਅਰਜ਼ੀ 
ਪ੍ੋਰਟਲ ’ਤੇ ਭੇਜ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਧਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਿੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰੋਤਾਂ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧਾਂ
• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
• ਅਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (Application Certification)
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ

• ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨ਼ੰ ਬਰ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
• ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ ਚਾੀ
• ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰ 

(ਸਾਰੇ ਦਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹੇ  ਹਨ)
• ਆਮ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵੀਡੀਓ-ਆਨ-ਦਡਮਾਂਡ

ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:
WWW.CAVENUESGRANT.COM

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਧਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ California Venues Grant Program ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 
ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜੀ ਭਰਨਾ ਲੋਧੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ California Small 
Business COVID-19 Relief Grant Program ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ
ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ।

1. ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਪ੍ੋਰਟਲ ਖਾਤਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਨ ੁੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ “Start 
Application” ’ਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ।

2. ਆਪ੍ਣਾ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਰਧਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਏਥੇ ਿਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਇਸ ਪ੍ੋਰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਲਈ 
ਪ੍ਛਾਣ-ਵੇਰਵੇ (credentials) ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਧਹਮ ਹੈ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ 
ਅਤੇ ਕ਼ੰ ਮ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨ਼ੰ ਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

3. ਤੁਹਾਨ ੁੰ  SMS/ਧਲਖਤੀ-ਸੁੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਭੇਧਜਆ ਜਾਿੇਗਾ, 
ਧਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਧਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਿਾਰ ਪੋ੍ਰਟਲ ਧਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇੱਕ 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪ੍ਿੇਗੀ। ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਗ  
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਾਂ
ਪ੍ੋਰਟਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਪ੍ਹੁੁੰਚਣਯੋਗਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ^

1

2

ਆਪ੍ਣੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ 
ਨੁੰ ਬਰ ਰਧਜਸਟਰ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ +1 555-555-5555 ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਭੇਧਜਆ ਹੈ।

3

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦਾਖਲ 
ਕਰੋ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਧਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?
• ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਧਹਲਾ ਭਾਗ
• ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ
• ਈਮੇਲ
• ਧਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਤਾ
• ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼
• ਸੋਸ਼ਲ ਸਧਕਊਰਟੀ ਨੁੰ ਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਇੁੰ ਡਧਿਜ਼ ਅਲ ਟੈਕਸਪ੍ੇਅਰ 

ਆਈਡੈਂਟੀਧਫਕੇਸ਼ਨ ਨੁੰ ਬਰ (ITIN)1

• ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
• ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਾਰਟਨਰ2

• ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ
• SMS/ਧਲਖਤੀ-ਸੁੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ3

1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਬਨੈਕਾਰ OFAC ਸ ਚੀ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਿੇ।
2. ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਚੁਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਰਭਾਧਿਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗਾ।
3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਧਖਆ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ SMS/ਧਲਖਤੀ-ਸੁੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਬਾਰੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਧਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 1:
ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ -1

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਧਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਨ ੁੰ ਨੀ ਨਾਮ
• ਡ ਇੁੰਗ ਧਬਜਨਸ ਐਜ/”DBA” (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ)
• ਕਾਰੋਬਾਰ EIN (ਜਾਂ ਧਸਰਫ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਿਾਸਤੇ SSN)
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੰ ਧਖਆ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਧਕਸਮ (ਮੁਨਾਫੇ ਿਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ)
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਕਸਮ
• ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਨਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ (ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ)

ਧਿਆਨ ਧਦਓ: ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਾਸਤੇ, 
“ਕਾਰੋਬਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਿ ਧਕਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 2:
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ 1 ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ -1
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਧਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?
• ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ
• ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ (ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ  ਦਭ਼ੰ ਨ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।)

• ਕੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਿੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ?
• 2019 ਿਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ 
ਧਰਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)ੈ

• ਪ੍ ਰਾ ਸਮਾਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ #
• ਅੁੰਸ਼ਕ ਸਮਾਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ #
• ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ #
• ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ #

ਧਿਆਨ ਧਦਓ: ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਾਸਤੇ, 
“ਕਾਰੋਬਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਿ ਧਕਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 3:
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ 2

ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ -1

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ
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ਧਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਆਿਾਰ ਕੀ ਹੈ?

1. B2B: ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ
2. B2C: ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਤੱਕ

• ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
• ਇਹ ਧਕਸ ਧਕਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹ?ੈ
• NAICS ਕੋਡ
• ਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)*
• ਸਾਬਕਾ-ਸੈਧਨਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)*
• ਅਪ੍ਾਹਜ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)*
• ਧਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਸਲ*
• ਧਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਸਲੀ-ਮ ਲ*
• ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)*
• ਪ੍ੇਂਡ  ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)*

*ਜਿਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਰਭਾਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 4:
ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ -1

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ
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ਧਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?
• ਖੁਲਾਸੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿੀ ਸਿਾਲ ਸਾਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਧਨਰਣਾ 

ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਧਦਓ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 5:
ਖੁਲਾਸੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ -1

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਧਕਉਂ ਹੈ?
ACH ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ Lendistry ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Plaid) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਧਜਹਾ ਯ .ਐੈੱਸ. ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਿੀ
ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਧਡਟ ਯ ਨੀਅਨ ਤੋਂ ਖਾਧਤਆਂ ਨ ੁੰ Lendistry ਦੀ ਪ੍ੋਰਟਲ ਿਰਗੀ
ਧਕਸੇ ਐਪ੍ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਧਬਨਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਗਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ
ਇਸਨ ੁੰ ਬਾਹਰੀ ਕੁੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨ ੁੰ ਿੇਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਧਕਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਦੁੰ ਦੀ।
Lendistry ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਧਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਿਿੀ ਨ ੁੰ
ਤਰਜੀਹ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੈਂਧਕੁੰਗ ਸੁੰ ਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ ਰਤ ਧਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਧਿਿੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਨੋਟ
ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੁੰ ਛੱਡਕ,ੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਦਕ਼ੰ ਗ
ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਧੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਧਨੈੱਜੀ ਬੈਂਧਕੁੰਗ
ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਧਿੱਚ ਸ ਚੀਬੱਿ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 6:
ਧਿੱਤੀ ਿੇਰਿੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ -1
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ

Plaid ‘ਤੇ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ।

ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਂਧਕੁੰ ਗ 
ਸੁੰ ਸਥਾ ਲੱਭੋ।

ਆਪ੍ਣੇ 
ਔਨਲਾਈਨ 

ਬੈਂਧਕੁੰ ਗ ਖਾਤ ੇਧਿੱਚ
ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

1 2 3 4

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
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ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ
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ਧਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?
• ਆਪ੍ਣੀ ਡੀਿਾਈਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 

ਆਈਕੌਨ      ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਨਾਲ ਰੱਧਖਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ, “Password 

Protected?”, ਧਸਰਲੇਖ ਿਾਲੇ ਡਰੌਪ੍ਡਾਊਨ ਮੀਨ  ਤੋਂ YES ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ,ੋ 
ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਨਾਲ 
ਰੱਧਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ NO ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ       “Requested”
ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ      “Submitted” ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ।

• ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੋਟ: ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਲੋੜ 
ਧਸਰਫ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਨਾਲ
ਰੱਧਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ YES ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰੋ।

ਜੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਪ੍ਾਸਿਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ NO 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ -1

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਜਨਅੁੰਕਣ ਅੁੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ

ਧਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ 
ਕਰੋ
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ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਧਦੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰ ਧਦੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਜਿਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਂਗੇ।
1. ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ “I have some edits” ’ਤੇ 

ਕਧਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਸੁਿਾਰੋ।

2. ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ੜਹੋ ਅਤੇ ਸਧਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਕਸ ਧਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਲਗਾਓ।

3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਧਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ “Save and come back later” ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ ਕਰ।ੋ ਆਪ੍ਣੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੁੰ ਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ੋਰਟਲ ਧਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ੋਰਟਲ ਧਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਿ ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ, ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਪ੍ਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਲੁੰ ਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਧਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਂਗੇ।

4. ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ “Everything is good, Submit Application” ਉੱਤੇ ਕਧਲੱਕ 
ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਦਦ਼ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਜਵਾਬਾਂ ਦਵੱਚਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।

1
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ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ 
ਅਗਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਮੀਦਖਆ ਦਵੱਚਾੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਨਗੀਆਂ।

ਸਭ ਕੁਝ ਿਿੀਆ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ
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ਹੈ
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ਪ੍ੋਰਟਲਾਂ ਧਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਧਥਤੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪ੍ਣੇ ਪੋ੍ਰਟਲ ਖਾਤੇ ਧਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ’ਤੇ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਿੈੈੱਬ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਬਾਰੇ ਧਨਰਣਾ Lendistry ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਧਣਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਥਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।

ਅਿ ਰੀ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰ ਇਸਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨ ਼ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ੋਰਟਲ ਧਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਧਿਚਲੇ ਸਾਰੇ 
ਫੀਲਡ ਭਰੋ। ਗਰਾਂਟ ਿਾਸਤੇ ਧਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਧਿੱਚ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ ਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 
ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਅਿੀਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨ ਼ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਅਧਿਸ ਚਨਾ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿਿਣ ਿਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ 
ਜਾਿੇਗੀ, ਉਡੀਕਸ ਚੀ ਧਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਸਮੀਧਖਆ ਧਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਧਣਕਤਾਿਾਂ ਧਿਚਾਰ-ਅਿੀਨ ਹਨ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿਿਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ 
ਫੁੰ ਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਧਮਲਣ ਦੀ ਗਰੁੰਟੀ ਨਹੀਂ ਧਦੁੰ ਦਾ। Lendistry ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਿਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨ ਼ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨ ੁੰ  PDF ਫੌਰਮੈਟ ਧਿੱਚ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਈਮੇਲ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ੈਰਿਾਈ ਕਰੋ 
(ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੈਮ ਅਤੇ ਟਰੈਸ਼ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ)।

ਨਹੀਂ ਚੁਧਣਆ ਧਗਆ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੁੰ  ਅਯੋਗ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ:: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ 
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਅਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਧਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੁੰ ਦਰ ਇਸਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੁੰ  ਅਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਮੁੰਨ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹੋਰ 
ਸਮੀਧਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨ ਼ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਨ ੁੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚ ਕਰੋ।

CALIFORNIA VENUES GRANT PROGRAM
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੰ ਚਾਾਲਨ CalOSBA ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


