
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
(ਸੰਸ. 11.14.22)



2ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (“ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ”)ਯੋਗ ਸੁਤਤੰਰ ਲਾਈਵ 
ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕ 
ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਨੁਦਾਨ ਵੰਡਣਾ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਨੁਦਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ 
($250,000) ਤ� ਘੱਟਜਾਂ ਿਫਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ 2019 ਕਰ ਯੋਗ ਸਾਲ ਲਈ
ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ (20%) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ
ਤਰਜੀਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਅਨੁਮਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ:
ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, 2019 ਦੇ Q2, Q3 ਅਤੇ 
Q4 ਿਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 2020 ਦੇ Q2, Q3, 
ਅਤੇ Q4 ਿਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਮਆਦਾਂ 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਲੇਿਖਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਿਗਰਾਵਟ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
• ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ ਿਬਨੇਕਾਰ ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਨੁਦਾਨ 

ਲਈ ਇਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਨਵ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ� ਹੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੇ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 12100.83 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਲਗੂ ਵਪਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਰਾਹਤ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Small 
Business COVID-19 Relief Grant Program) ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ 
ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

• ਜੇਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 12100.83 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਘੂ ਵਪਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਰਾਹਤ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕ ਯੋਗ 
ਸੁੰਤਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ ਨੰੂ ਅਨੁਦਾਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ 
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤ� ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 12100.83 ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਰਾਸੀ ਹਾਸਲ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਨਹ� ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
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ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ਾਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, “ਪਾਤਰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ:

1. ਇਕ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾਾ

2. ਿਮਕਿਸੰਗ ਉਪਕਰਨ, ਇਕ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਿਸਸਟਮ, ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਈਿਟੰਗ ਿਰਗ।

3. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਦੋ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ 
ਵਧੇਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਇਕ ਸਾ�ਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ।
• ਇਕ ਬੱੁਕਰ।
• ਇਕ ਪਰ੍ੋਮੋਟਰ।
• ਇਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਰ।
• ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀ।
• ਇਕ ਬਾਕਸ ਆਿਫਸ ਮੈਨੇਜਰ।

4. ਿਬਨੇਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ3 ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਿਫਰ 
ਫਰ੍ �ਚਾਈਜ਼ੀ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਹੈ।

5. ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ 
ਲਈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਫਤ ਸਮਾਗਮ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਮਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਨਹ�।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ:ਂ “ਪਾਤਰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ”
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ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ਾਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, “ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਅਿਜਹੀ 
ਸੰਸਥਾ ਤ� ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1. ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ, ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਕਾਰੀ, ਿਲਮਟਡ 
ਲਾਇਆਿਬਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ, ਿਲਮਟਡ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ, ਜਾ ਂਇਕ 
ਪੰਜੀਕਿਰਤ 501(c)(3) ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ 
ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 12100.82 ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (g) ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ (1) ਸਮੇਤ ਉਪ-
ਪੈਰਾਗਰਾਫ (B) ਤ� (F) ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਉ�ਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਸਸਟਮ ((North 
American Industry Classification System-NAICS) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਛੋਟ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (National Taxonomy of Exempt 
Entities-NTEE) ਸੰਿਹਤਾ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 512131 – ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਿਥਏਟਰਸ (ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ)।
• 512132 – ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਿਥਏਟਰਸ।

o ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕ ਡਰਾਈਨ-
ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਿਥਏਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰ੍ਯੋਜਨ ਲਈ, 
“ਪਰ੍ਮਾਿਣਕ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਿਥਏਟਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਰਿਮਤ ਵਪਾਰਕ ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ 
ਿਥਏਟਰ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਡਜੀਟਲ ਿਸਨੇਮਾ ਪਿਹਲਾ 
(Digital Cinema Initiatives- DCI) ਅਨੁਰੂਪ ਿਡਜੀਟਲ 
ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਰ ਜਾਂ ਿਫਰ 35 ਐਮਐਮ ਜਾਂ 70 ਐਮਐਮ ਿਫਲਮ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਰ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਿਪਕਚਰ 
ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• 7111 - ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ।
• 711110 - ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਡਨਰ ਥੀਏਟਰਜ਼।
• 711120 - ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ।
• 711130 - ਸੰਗੀਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ।
• 711211 – ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ:ਂ “ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ”
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• 7113 – ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਰ੍ੋਮੋਟਰ।
• 711310 – ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 

ਦੇ ਪਰ੍ੋਮੋਟਰ।
• 711320 - ਸਹੂਲਤਾਂ ਤ� ਬਗੈਰ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ 

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਰ੍ੋਮੋਟਰ।
• 7139 – ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ।
• 713990 – ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ।
• 722410 – ਡਿਰੰਿਕੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ)।
• 722511 – ਪੂਰੀ ਸਰਿਵਸ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ।

• A20 – ਕਲਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ - ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ।
• A23 – ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ, ਜਾਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।
• A25 – ਕਲਾ ਿਸੱਿਖਆ।
• A50 – ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ।
• A54 – ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ।
• A56 – ਕੁਦਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ।
• A60 – ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ।
• A61 – ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਕ�ਦਰ।
• A62 - ਡਾਂਸ।
• A63 - ਬੈਲੇ।
• A65 - ਥੀਏਟਰ।
• A68 - ਸੰਗੀਤ।
• A69 - ਿਸੰਫਨੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ।
• A6A - ਓਪੇਰਾ।
• A6B - ਗਾਇਨ, ਕੋਰਲ।
• A6C – ਸੰਗੀਤ ਸਮੂਹ, ਬ�ਡਸ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ।
• A90 – ਕਲਾ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ:ਂ “ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ”
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3. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ:
• ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:

o ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 
ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ, ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, 
ਪਰ੍ਚਾਰ, ਿਨਰਮਾਣ, ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੋਨ�  ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (ਕ) 
ਇਕ ਕਵਰ ਚਾਰਜ ਰਾਹ� ਿਟਕਿਟੰਗ ਜਾਂ ਿਫਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 
ਅਤੇ (ਖ) ਕਲਾਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

o ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ 
ਿਟਕਟ ਿਵਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਪਾਈ, ਸਮਾਗਮ ਬੇਵਰੇਜਸ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ 
ਮਾਲ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ, ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਿਟਕਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ 
ਤਾਰੀਕ ਤ� ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ:
o ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ, ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, 
ਪਰ੍ਚਾਰ, ਿਨਰਮਾਣ, ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੋਨ�  ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (ਕ) 
ਇਕ ਕਵਰ ਚਾਰਜ ਰਾਹ� ਿਟਕਿਟੰਗ ਜਾਂ ਿਫਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 
ਅਤੇ (ਖ) ਕਲਾਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

o ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ, ਿਲਖਤ 
ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨਕ ਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਪਿਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ 
'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
o ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ, ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, 
ਪਰ੍ਚਾਰ, ਿਨਰਮਾਣ, ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੋਨ�  ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (ਕ) 
ਇਕ ਕਵਰ ਚਾਰਜ ਰਾਹ� ਿਟਕਿਟੰਗ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 
ਅਤੇ (ਖ) ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

o ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ 
ਿਟਕਟ ਿਵਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਪਾਈ, ਸਮਾਗਮ ਬੇਵਰੇਜਸ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ 
ਮਾਲ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

o ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਡ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ 
ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਡ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹ।ੈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ:ਂ “ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ”
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• ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਹ� ਹੈ।

• ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸਆਸੀ ਜਾਂ ਲਾੱਬੀਇੰਗ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਇਸਤ� ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਸੰਸਥਾ 501(c)(3), 501(c)(6), ਜਾਂ 501(c)(19) ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਪਜੰੀਕਿਰਤ ਹੈ।

• ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰ, ਿਨਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰ ਿਰਟਰਨ 
'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਈ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਿਜਵ�ਿਕ ਬ�ਕ, ਿਵੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੈਕਟਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ।

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਿਕ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “ਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮ” ਉਨਹ੍ਾਂ ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ:

• ਅਿਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਿਜਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਾਂ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤ ੇਿਨਯੰਤਰਣ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਪੰਜ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ 
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪੰਜ ਤ� 
ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਿਹੱਸਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ 
ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• 2019 ਦੇ Q2, Q3, ਅਤੇ Q4 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 2020 ਦੇ to Q2, Q3, ਅਤੇ
Q4 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ 
ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤ� ਘੱਟ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਅਯੋਗ ਵਪਾਰ



8

• ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਿਜਵ�ਿਕ ਸੰਘੀ ਿਵਿਨਯਮ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 13 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 
121.103 ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆੱਿਫਸ ਆੱਫ ਦੀ ਸਾਮਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office 
of the Small Business Advocate - CalOSBA) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 
ਹੋਰ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਰਾਹਤ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟਾ ਂਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਅਿਜਹੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ।

• ਸੱਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ।

• 10 ਫੀਸਦੀ ਤ� ਵੱਧ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਿਕ 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
i. ਮਿਲਕ ਨੰੂ, ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨ, ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਏਕਾਿਧਕਾਰ-ਿਵਰੋਧੀ, ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਗਬਨ, ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਿਰਕਾਰਡ 
ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਿਬਆਨ ਦੇਣ, ਜਾਂ 
ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ 
ਿਨਰਣੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ।

ii. ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ (i) ਿਵੱਚ ਉਲੇਿਖਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਪਰਾਿਧਕ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਅਯੋਗ ਵਪਾਰ
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ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਸਰਫ ਕੋਿਵਡ-19 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਤੀਬੰਧਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪੇਰੋਲ ਲਾਗਤ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭ, ਪੇਡ ਿਸਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੇ 
ਬੀਮਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ।

• ਿਕਰਾਏ, ਉਪਯੋਿਗਤਾਵਾਂ, ਬੰਧਕ ਮੂਲਧਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 
ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈ�ਡ, ਪਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਧਕ ਪੂਰਵ-
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ।

• ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ 
ਿਫਰ ਤ� ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾ।ਂ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਟੋਕਲੋ ਨਾਲ ਿਫਰ ਤ� ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਪਕਰਨ, 
ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ, ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) 
ਸਪਲਾਈਆਂ, ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥ� 
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ।

• ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਚ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਅਨੁਦਾਨ, ਮੁਆਫ ਯੋਗ 
ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਕਾ�ਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਹਤ 
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

• ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋ ਿਕ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ 
ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਨਹ� ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ, ਸੈਵਰ�ਸ ਤਨਖਾਹ, ਕਰ, ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਿਨਪਟਾਨ, ਿਨੱਜੀ ਖਰਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚ ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹ� 
ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਰੰੁਮਤ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾ ਂਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਰਪਾਈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤ�
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ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕਸ਼ੇਨ (PDF)
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈ�ਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨੰੂ ਸਵੈ- ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਤੇ 
ਹਸਤਾਖਿਰਤ।

2. ਵਪਾਰਕ ਿਵਤੱੀ ਵੇਰਵੇ (PDF)
• ਵਪਾਰ ਦੀ 2019 ਸੰਘੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ
• ਵਪਾਰ ਦੀ 2019 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ
• ਵਪਾਰ ਦੀ 2020 ਸੰਘੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ
• ਵਪਾਰ ਦੀ 2020 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ

3. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID (PDF ਜਾਂ JPEG)
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਈਸ�ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਪੁਗੱੀ ਹੋਈ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ID ਸਵੀਕਾਰ 
ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)

4. ਅੰਤਿਰਮ ਿਵੱਤੀ ਵੇਰਵੇ (PDF)
• 2019 ਲਈ Q2, Q3 ਅਤੇ Q4 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਰਮ ਿਵੱਤੀ

ਵੇਰਵਾ
• 2020 ਲਈ Q2, Q3 ਅਤੇ Q4 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਰਮ ਿਵੱਤੀ

ਵੇਰਵਾ

5. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆੱਫ ਸਟੇਟ (ਜੋ ਿਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ, ਿਜਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਫਾਈਿਲੰਗ, ਿਜਵ�ਿਕ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਹੈ (PDF):

• ਿਨਗਮਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ
• ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
• ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਨਾਮ
• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰ ਲਾਈਸ�ਸ (ਕਾਲਪਿਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ 

ਮਾਲਕ) 

6. ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ: ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ IRS ਕਰ ਛੋਟ ਪੱਤਰ (PDF)

7. ਨੋਟ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਈਿਲਗੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੂਨ 1, 2019 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂਨੰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜ�ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ



ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈ�ਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਿਨਕ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਵੇੋਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਿਬਨੇਕਾਰ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸ� ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
1. ਇਲੈਕਟਰੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ ਜਾਂ
2. ਪਿਰੰਟ ਲਓ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

12ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕਸ਼ੇਨ



ਕਦਮ 1
ਡਾਊਨਲੋਡ       ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵੋ।

ਕਦਮ 2
ਆਪਣੀ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉ�ਥ� ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੰੂ 
ਖੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਇਕ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲੇਗੀ। 

ਕਦਮ 3
ਸਾਰੀਆਂ �ਿਮਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਸਤਾਖਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਿਤਮ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰੋ। 

ਕਦਮ 4
ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ>ਸੇਵ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤ� CTRL+S ਦਬਾ ਕੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ PDF 
ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। 

13ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਿੋਨਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ



ਕਦਮ 1
ਪਿਰੰਟਰ         ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਿਰੰਟ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਇਕ ਕਾਲੇ ਪਨੈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਲਖਾਈ ਨਾਲ ਿਬਨੇਕਾਰ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3
ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ>ਸੇਵ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤ� CTRL+S ਦਬਾ ਕੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਿਬਨੇਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ PDF 
ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। 

14ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਸਰਟੀਿਫਕਸ਼ੇਨ ਨੂੰ ਹਥੱਾ ਂਨਾਲ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ



16ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਸੰਘੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ

ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ

2019

ਫਾਰਮ 1120 ਫਾਰਮ 1065 ਫਾਰਮ 1040

2020

ਫਾਰਮ 1120 ਫਾਰਮ 1065 ਫਾਰਮ 1040

2019 2020



17ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਕਰ ਿਰਟਰਨ

ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ

2019

ਫਾਰਮ 100 ਫਾਰਮ 565 ਫਾਰਮ 540

2020

ਫਾਰਮ 100 ਫਾਰਮ 565 ਫਾਰਮ 540

2019

ਫਾਰਮ 199 RRF-1 CT-TR-1



18ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ID

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਰੂਪ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ID ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ o | ûਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ:ਂ
• ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ID
• ਬੱਸ ਪਾਸ
• ਸਕੂਲ ID
• ਸੰਘੀ ID
• ਜੌਬ ਬੈਜਸ
• ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ

ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਈਸ�ਸਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਪਾਸਪੋਰਟ



19ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਫਾਈਿਲਗੰ 

ਿਨਗਮਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਨਾਮ

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



20ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਫਾਈਿਲਗੰ 

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਈਸ�ਸ 
ਿਸਰਫ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ



21ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਕਰ ਤ� ਛੋਟ ਪੱਤਰ

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ



ਯੋਗ ਿਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉ�ਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਸਸਟਮ (NAICS) ਸੰਿਹਤਾ 
ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਛੋਟ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NTEE) ਸੰਿਹਤਾ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪੇਜ 5-6 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
https://www.naics.com/search/ ’ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਿਟਪ #1: ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ

https://www.naics.com/search/


ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 

ਅੱਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਈਮੇਲ ਪਿਤਆਂ ਨੰੂ 
Lendistry ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡ ੇਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ 
(888) 984-1173, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7:00 PST 
ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਕ ਨਵ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਿਮਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਵਤ 
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ
ਸਾਡੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹ� ਜਾਣਗੇ:

Info@
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ: info@mycompany.com

@contact.com ਜਾਂ @noreply.com
ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
mycompany@contact.com
ਉਦਾਹਰਨ: mycompany@noreply.com
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ਿਟਪ #2: ਇਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰੋ



ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੇਧ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਬੈਗਗਰਾ�ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਸ:
1. ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸਾਰਕਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID PDF ਜਾ ਂJPEG ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 15MB ਤ� ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਫਾਈਲ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ (!@#$%^&*()_+) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਸਕੈਨਰ ਨਹ� ਹ?ੈ
ਅਸ� ਇਕ ਫਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੈਿਨੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ�ਪਲ: ਸਹੀ ਅੱਪਲੋਡ

ਸ�ਪਲ: ਗਲਤ ਅੱਪਲੋਡ

Genius ਸਕੈਨ
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

Adobe ਸਕੈਨ
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਹਨ।

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਨਹ� 
ਹਨ।

2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ (ਰੱੁਝੀ 
ਹੋਈ ਬੈਕਗਰਾ�ਡ) ਅਤੇ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਇਕ 
ਹੱਥ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਿਟਪ #3: ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮਟੇ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

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


Persona ਕੀ ਹ?ੈ
Persona ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ Lendistry ਦੁਆਰਾ 
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਲਪੀਕਰਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਾ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮ Lendistry ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ID ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ 3-ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮਪੋਿਜਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿਰਕ 
ਲਾਈਵਨੈ�ਸ ਚੈ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਪੂਿਫੰਗ ਤ� ਬਚਣ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਬਨਾ�ਦਾ ਹੈ।

• ਿਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ID ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ 
ਪਰਸੋਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
o ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ID ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
o ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਈਸ�ਸ;
o ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਪਾਸਪੋਰਟ; ਅਤੇ
o ਰਾਜ ID.

• ਪਰਸੋਨਾ ਤਸਦੀਕ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ-ਵੱਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਿਡਵਾਈਸ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
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ਿਟਪ #4: ਪਰਸਨੋਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪਰੂਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਿਭਆਸਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ

ਪਰਸੋਨਾ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਿਭਆਸ
1. ਇਕ ਅੱਗੇ-ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਲੈਪਟਾਪ 

ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੈਮਰਾ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ “ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ” 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ QR 
ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ 
SMS ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਿਲੰਕ ਰਾਹ� ਪਰਸੋਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪਰਸੋਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� 
ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

2. ਪਰਸੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ID ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਦੀ 
ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ 
ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। 

• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ID ਨੰੂ ਇਕ ਸਾਦੀ ਸਫੈਦ ਸਤਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉ�ਿਚਤ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। 

• ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਕਾਚ�ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

3. ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਉ�ਿਚਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜਦਿਕ 
ਿਪੱਛੇ ਤ� ਉ�ਜਵਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤ� ਬਚੋ।

• ਇਕ ਖਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਸਤ-ਿਵਅਸਤ ਿਪੱਠਭੂਮੀ ਤ� 
ਬਚੋ। 

• ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਕਾਚ�ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



27ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਸੋਨਾ ਨੂ ੰਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ

ਕਦਮ 1
“ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ”ੋ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਉਸ ID ਦੀ 
ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰੋਗੇ।

ਕਦਮ 2
ਆਪਣੀ ID ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਲਓ ਜਾ ਂਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 
ਲਈ “ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾ 26 ਦੇਖੋ।

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



28ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਸੋਨਾ ਨੂ ੰਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ

ਕਦਮ 3
ਆਪਣੀ ID ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 
“ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ 26 ਦੇਖੋ।

ਕਦਮ 4
ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪਰ�ਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਫੀ ਲਵੋ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾ 26 ਦੇਖੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ 
ਜਾਣ 'ਤੇ, “ਹੋ ਿਗਆ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਵੋਗੇ।
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ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ 
Google Chrome ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। 

ਹੋਰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਸਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਵਾਈਸ ਿਵੱਚ Google Chrome ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ 
https://www.google.com/chrome/ ਤ� ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇGoogle Chrome ’ਤੇ 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ:
1. ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰੋ
2. ਇਨਕਗੋਨੀਟੋ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
3. ਪਾੱਪ-ਅਪੱ ਬਲੋਕਰ ਨੂੰ ਿਡਸਬੇਲ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰੋ
ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੈਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤ� ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਟ-ੋ
ਪਾਪੂਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਊਿਸਗੰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੈਟਾ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ�ਿਕ ਪਰੁਾਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾ ਂਿਫਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 
ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਧੜੀ ਲਈ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾੱਪ-ਅੱਪ ਬਲੋਕਰ ਨੰੂ ਿਡਸੇਬਲ ਕਰੋ
ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪਾੱਪ-ਅੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ Google Chrome ’ਤੇ ਪੋਪ-ਅੱਪ 
ਬਲੌਕਰ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

29ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਟਪ #5: Google Chrome ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

https://www.google.com/chrome/


ਕਦਮ 1
ਇਕ ਨਵ� Google Chrome ਿਵੰਡੋ ਖੋਲੋ, ਉ�ਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਡੋਟਸ ’ਤੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ “ਸੈਿਟੰਗ” ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 2
“ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ”, ’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ “ਬਰਾਊਿਸੰਗ ਡੈਟਾ ਸਾਫ ਕਰੋ।”

ਕਦਮ 3
“ਡੈਟਾ ਸਾਫ ਕਰੋ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

1

2

2
1

1

30ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



ਕਦਮ 1
ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਸਰ ਦੇ ਉ�ਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਿਤੰਨ ਡੋਟਸ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ 
“ਨਵਾਂ ਇਨਕਗੋਨੀਟੋ ਿਵੰਡੋ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਸਰ ਇਕ ਨਵ� Google Chrome ਿਵੰਡੋ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

1

2

31ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕੋਗਨੀਟ ੋਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



ਕਦਮ 1
ਇਕ ਨਵ� Google Chrome ਿਵੰਡੋ ਖੋਲੋ, ਉ�ਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਡੋਟਸ ’ਤੇ 
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ “ਸੈਿਟੰਗ” ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 2

“ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ”, ’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ “ਸਾਈਟ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।”

ਕਦਮ 3
“ਪੌਪ-ਅਪੱ ਅਤੇ ਰੀਡਾਇਰਕੈਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।” ਬਟਨ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ ੋਿਕ ਇਹ ਨੀਲਾ 
ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ “ਬਲੌਕ” ਤ� “ਮਨਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।”

1

2

1

2

1

2

3

32ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਪੱ-ਅਪੱ ਬਲੋਕਰਸ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ



ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਮੈਨੂ ੰਗਰਾਟਂ ਿਮਲ ਗਈ ਹ?ੈ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਗਰਾਟਂ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਨਊਨਤਮ ਪਾਤਰਤਾ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨੋਟ: ਪਾਤਰਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਰਾਂਟ 
ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ 
ਤੁਸ� ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�। ਤਸਦੀਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂ ੰਟੈਲੀਫੋਨ 
’ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। Lendistry ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ 
ਸਦੱਸ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ Lendistry ਤ� ਇਕ ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਾਂਟ 
ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਿਮਲੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ�।

ਮ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਕਵ� ਕਰਾ?ਂ
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ: 
cavenues.mylendistry.com/landing

ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ� ਫੰਿਡੰਗ ਕਦ� ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ?
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ W-9 ਫਾਰਮ Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ DocuSign 
ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ, ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਲਈ DocuSign ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ।

Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ: 
cavenues.mylendistry.com/landing

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ

34ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸਥਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ CalOSBA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਸ�ਟਰ
888-984-1173

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ PST

ਤੇਜ਼ ਿਲੰਕਸ:
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਅਯੋਗ ਵਪਾਰ

ਫੰਡਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤ�
ਲੋੜ�ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ
ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
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