
 
 
ਅਪ੍ਰੈਲ 25, 2020 (ਵਾਸ਼ ਿੰਗਟਨ, D.C.) -- ਕੁਛ ਸ਼ਿਨ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਿੋਈ CARES Act’s Paycheck 

Protection Program (PPP) ਨੂਿੰ  ਸਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ  ੁਕਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਟਰਿੰਪ੍ ਨੇ ਇਕ ਿੋਰ ਬਾਈ 

ਪ੍ਾਰਟੀਸਨ (bipartisan) COVID-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਰਾਿਤ ਸ਼ਬਲ ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਕਿੱ ਤੇ ਿਨ ਸ਼ਿਿਿੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 

320 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿੋਰ ਮੁਿਈਆ ਿੋ ਸਿੱਕਣਗੇ। ਇਿ ਪ੍ੈਸੇ ਅਗਲੇ ਿਫ਼ਤੇ ਿੀ  ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਵਚ ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਧ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਿਵੇਂ ਸ਼ਕ ਗੁਰੂਿਵਾਸ਼ਰਆਂ) ਨੂਿੰ  ਘਿੱਟ ਸ਼ਵਆਿ ਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਿੇਣ ਲਈ ਇਸ 

ਪ੍ੈਸੇ ਨੂਿੰ  ਵਰਤੀਆ ਿਾਏਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਿੱਲ ਸ਼ਵਿੱਚ ਿੋਰ 60 ਸ਼ਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ  ਾਸ਼ਮਲ ਿਨ ਸ਼ਿਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  Economic 

Injury Disaster Loans (EIDL) ਲਈ ਵਰਸ਼ਤਆ ਿਾਏਗਾ। 
 

ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ PPP ਿਿੰਡ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਿ ਨਵੇਂ ਿਿੰਡ ਿਾਰੀ ਸ਼ਕਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ੈਸੇ ਮੁਿੱਕਣ ਕਰਕੇ 
ਕਾਿੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਕਸਮ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਿੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਲ ਸੀ। ਇਿਨਾਂ ਨਵੇਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਿਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਿੇਠਾਂ ਿਿੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। 
 

https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/2-trillion-covid-19-federal-relief-analysis/


 
 

ਪੇ-ਚ ੈੱਕ ਪਰੋਟ ਕਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (PAYCHECK PROTECTION PROGRAM) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 

 

PPP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਿੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਿੂਨ, 2020 ਿੈ ਪ੍ਰ ਬਿੁਤ ਸ਼ਜ਼ਆਿਾ ਮਿੰਗ ਿੋਣ ਕਰਕੇ 
ਸਿੰਭਾਸ਼ਵਤ ਿੈ ਸ਼ਕ ਪ੍ੈਸੇ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਮੁਿੱਕ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਿ ਿੇਂਿੇ ਿਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਿੁਿੰ ਨੇ 

ਿੀ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਿੀ ਸ਼ਤਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੀ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ 
ਆਓ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਾਓ ਿੇ ਸ਼ਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਕਿੱਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ PPP ਲਈ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁਿੱਕੇ ਿੋ 
ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  SBA E-Tran Servicing ਤੋਂ ਨਿੰ ਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਿੈ, ਸ਼ਫ਼ਰ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਿੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਿੀ ਲੋਡ 

ਨਿੀਂ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਿੀ ਕਤਾਰ ਸ਼ਵਚ ਿੋ। ਸ਼ਿਿਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਿੈ ਪ੍ਰ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ੈਸੇ 

ਸ਼ਮਿੱ ਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਿੀ SBA E-Tran Servicing ਨਿੰ ਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ Small Business 

Banker ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਿ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਿੀ ਲੋਡ ਿੈ 
ਿਾਂ ਨਿੀਂ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਿ ਸ਼ਕਸੇ ਿੋਰ ਬੈਂਕ ਿਾਂ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਿਾਕੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਿ ੇਿਨ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ  
 

PPP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਸਰਿ ਉਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਮਿੰ ਸ਼ਨਆਂ ਿਾਣ ਸ਼ਗਆਂ 

ਸ਼ਿਿਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਸ਼ਣਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਏਗਾ ਸ਼ਕ COVID-19 ਿੇ 

ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਮੌਿੂਿਾ ਆਰਸ਼ਥਕ ਅਸ਼ਨਸ਼ਸ਼ਚਤਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਿੰਿੀ ਿੈ। PPP ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਲਫ਼ ਐਮਪ੍ਲੋਏਡ ਵਰਕਰ, ਇਿੰਡੀਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਟਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਗਗ 

ਏਕੋਨੋਮੀ ਵਰਕਰ, ਿਰੈਂਚਾਇਸ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰ ਯੋਗ ਮਿੰ ਨੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨ। 

 

ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਿਵੇਂ ਸ਼ਕ ਗੁਰਿੁਆਰੇ PPP ਲਈ SBA ਵਪ੍ਾਸ਼ਰਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿਨ। ਸਿੰਸਥਾ ਿਾ 
501(c)(3) ਰਸ਼ਿਸਟਰ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। PPP ਲੋਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਲਈ ਸਿੰਸਥਾ ਨੂਿੰ  IRS ਕੋਲ Tax Exempt 

Status ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਿੀ ਲੋਡ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਲਾਿ ਸ਼ਿਿੱਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ ਸ਼ਕ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਰਕਮ (ਸ਼ਿਸਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਿੋ) ਿੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ PPP ਲੋਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ 

ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਆਿਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਲਾ ਸਕਿ।ੇ ਗੁਰੂਿਵਾਸ਼ਰਆਂ ਅਤੇ ਿੂਸ਼ਿਆਂ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਧ PPP ਬਾਰੇ 
ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  Small Business Administration ਿੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। 

 

https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-501c3-organizations
https://www.sba.gov/document/support--faq-regarding-participation-faith-based-organizations-ppp-eidl


 
 

ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਿੀ ਸਿੰਸਥਾ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ By Laws ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵੀ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਿੇ ਿਨ। ਨਾਨ- 

ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾ ਿੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਬੋਰਡ ਿਾਂ  ਕਮੇਟੀ ਨੂਿੰ  ਲੋਨ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਿਾਂ ਲੋਨ ਿੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ 
ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿੇਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ। ਸ਼ਿਸ ਸ਼ਕਸੀ ਸਿੰਸਥਾ ਿਾ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਚਿੱਲ ਰਸ਼ਿਆ 

ਿੋਵੇ, ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਖਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਕਸਮ ਿੀ ਰੋਕ 

ਤਾਂ ਨਿੀਂ। ਿੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਕਸਮ ਿੀ ਰੋਕ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ Third Party Consent ਿੀ ਲੋਡ ਪ੍ੈ 
ਸਕਿੀ ਿੈ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 
 

ਇਿ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਗੁਰੂਿਵਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁਿਾਡਾ 
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਿੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਰਸ਼ਿਆ ਿੈ। 

 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਿੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ PPP ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਰਤਹਆ ਹ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਕਤਲੱਕ ਕਰੋ। ਿੇ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਫ਼ਰ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਸ਼ਕਿੱ ਸੇ ਿੋਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣਾ ਪ੍ੈ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਕੁਛ ਬੈਂਕ 

ਿੋਰ ਸ਼ਕਸਮ ਿੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾ ਸਕਿੇ ਿਨ ਸ਼ਿਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਉਿਨਾਂ ਿੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਿਨਾਂ 
ਿੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਵਚ ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਲਾਈਨ ਚਲਿੀ ਿੈ ਿਾਂ ਸ਼ਿਰ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਇਕ ਤਸ਼ਿ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮਊਨਟੀ ਬੈਂਕ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਸ਼ਜ਼ਆਿਾ ਵਧੀਆ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਿ ਮੁਿਈਆ 

ਕਰਵਾ ਸਕਿ ੇਿਨ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਵਿੱ ਸ਼ਡਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਜ਼ਆਿਾ ਰ  ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ। 

 

ਿਾਲਾਂਸ਼ਕ PPP ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿੁਤ ਛੋਟੀ ਿੈ, ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰ ਬੈਂਕ ਿਾ 
ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿੱਖ ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੀ ਲੋਡ ਪ੍ ੈਸਕਿੀ ਿੈ ਸ਼ਿਵੇਂ ਸ਼ਕ 

ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਿਸਤਾਵੇਜ਼, ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਟਰਨ, ਸ਼ਵਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪ੍ੇ-ਰੋਲ ਿੇ ਸਬੂਤ ਵਗੈਰਾਿ। ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਤਕਹੜੇ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਪ  ਸਕਦੀ ਹ , ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਕਤਲੱਕ ਕਰੋ।  
 

ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ 
 

ਲੋਨ ਿੀ ਸੀਮਾਂ 10 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿਾਂ ਸ਼ਿਰ ਤੁਿਾਡੇ ਔਸਤਨ ਮਿੀਨੇ ਿੇ ਪ੍ੇ-ਰੋਲ ਿਾ 2.5 ਗੁਨਾ (ਿੋ ਵੀ ਘਿੱਟ ਿੋਵੇ) 
ਤਿੱਕ ਿੈ।  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਿੀਆਂ  ਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਿੋ ਸਕਿਾ 

https://www.sba.gov/paycheckprotection/find
https://www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-borrower-application-form


 
 

ਿੈ। ਕੁਝ ਸੀਸ਼ਮਤ ਿਾਲਾਤਾਂ ਸ਼ਵਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਤਨਖਾਿ ਨਿੀਂ ਸ਼ਗਣ ਸਕਿੇ ਸ਼ਿਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਲ 

ਿੇ $100,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸ਼ਿਿੱ ਤੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨ ਿਾਂ ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਸ਼ਿਿੰ ਿੇ ਿਨ। 

 

ਲੋਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਕੁਛ ਸ਼ਗਰਵੀ ਰਿੱਖਣ ਿੀ ਲੋਡ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਿੀ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਕਸਮ ਿੀ ਗਰਿੰਟੀ ਿੀ ਲੋਡ ਿੈ। ਲੋਨ ਿੀ 
ਸ਼ਮਆਿ 2 ਸਾਲ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕ੍ਸ੍ਡ ਸ਼ਵਆਿ ਿੀ ਿਰ 0.5% ਸਾਲਾਨਾ ਿੈ। ਮੁਖ ਰਕਮ, ਸ਼ਵਆਿ, ਅਤੇ ਿੀਸ ਿੀ ਵਾਪ੍ਸੀ 
ਨੂਿੰ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਟ 6 ਮਿੀਨੇ ਤਿੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਸ਼ਕਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਸ਼ਕ ਇਸ ਿੌਰਾਨ ਸ਼ਵਆਿ ਿੁੜ੍ਿਾ ਰਿੇਗਾ। ਮੁਖ 

ਰਕਮ ਿੀ ਵਾਪ੍ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਿ  ੁਰੂ ਿੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਵਾਪ੍ਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਕਸਮ ਿੀ ਪ੍ੈਨਲਟੀ ਨਿੀਂ 
ਲਗੇਗੀ।  
 

ਲੋਨ ਤਕਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏਗਾ? 

 

ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਜ਼ਿਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪ੍ਏਗੀ ਸ਼ਿਸਿੇ ਉਪ੍ਰਿੰਤ 60 ਸ਼ਿਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਿੱਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਸਫ਼ਲ ਿੋਣ ਤੇ ਸ਼ਸਰਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮੁਖ ਰਕਮ ਿੀ ਮੁਆਫ਼ ਸ਼ਕਿੱਤੀ ਿਾਏਗੀ। PPP ਲੋਨ ਮੁਆਿ ਿੋ 
ਸਕਿਾ ਿੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠਾਂ ਿਿੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਿੇ ਿੋ: 8 ਿਿਤੇ ਲਈ ਪ੍ੇ-ਰੋਲ ਸ਼ਿਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸਕ 

ਲੀਵ ਵੀ  ਾਮਲ ਿੈ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਿੇ ਿੋ, ਆਪ੍ਣੇ ਕਿੰਮ ਿੀ ਥਾਂ ਿਾ ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਿੇਣ ਲਈ, ਮੋਰਟਗੇਿ 

ਿਾ ਸ਼ਵਆਿ ਭਰਨ ਲਈ, ਯੂਸ਼ਟਸ਼ਲਟੀ (ਗੈਸ, ਸ਼ਬਿਸ਼ਲ, ਪ੍ਾਣੀ, ਵਗੈਰਾਿ) ਿੇ ਸ਼ਬਲ ਭਰਨ ਲਈ, ਿੈਲਥ ਇਨ ੂਰੈਂਸ, 

ਸ਼ਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੇਸ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਿੋਰ ਕਰਜ਼ ਿੇ ਸ਼ਵਆਿ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ। 

 

ਲੋਨ ਿੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਿੀ ਮੁਆਿੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਿੀ ਿੈ ਸ਼ਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਓਿਨੇ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿੱਖੇ ਿੋਣ ਸ਼ਿਿੰ ਨੇ 

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿੀਆਂ ਤਿੰਖਾਵਾਂ ਵੀ ਓਿਣੀਆਂ ਿੀ ਰਿੱਖੀਆਂ ਿਨ। ਮੁਆਿੀ ਿਾ ਿਰ ਘਿੱਟ 

ਿਾਵੇਗਾ ਿੇ ਿੁਿੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਸ਼ਵਚ ਘਾਟਾ ਆਂਿਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਉਿਨਾਂ ਿੀਆਂ ਤਿੰਖਾਵਾ ਘਿੱਟਿੀਆਂ 

ਿਨ। ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਆਿੀ ਸ਼ਵਚ ਤਿੰਖਾਵਾਂ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੂਿੱਿੇ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਪ੍ੈਸ਼ਸਆਂ ਲਈ 

ਲੋਨ ਿਾ ਸ਼ਸਰਿ 25% ਸ਼ਿਿੱਸਾ ਿੀ ਛਸ਼ਡਆ ਿਾਏਗਾ। 



 
 
 
ਤਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੋਨਾਤਮਕ ਇੂੰ ਜੁਰੀ ਤਡਸਆਸਟਰ ਲੋਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (EIDL) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਇਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈ੍ਸ਼ਸਆਂ ਕਰਕੇ ਿੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ EIDL ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਿੇ ਿਨ ਿੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿਲਿਾਲ 

ਮਿੰਿੀ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਨਿੱਕਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸਿੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਆਓ ਪ੍ਸ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਾਓ ਿੇ ਸ਼ਿਸਾਬ ਨਾਲ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਕਿੱਤੀ 
ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਉਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਮਿੰ ਸ਼ਨਆਂ ਿਾਣ ਸ਼ਗਆਂ ਸ਼ਿਿਨਾਂ ਕੋਲ 

500 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸ਼ਿਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸੈਲਫ਼ ਐਮਪ੍ਲੋਏਡ ਵਰਕਰ, ਇਿੰਡੀਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਟਰੈਕਟਰ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰ) ਕਿੰਮ ਕਰਿੇ ਿਨ, 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਨ- ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ। PPP ਿੀ ਤਰਾਂਿ ਇਿ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਨਿੀਂ ਸ਼ਕਿੱਤਾ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿੰਸਥਾ ਿੇ ਕਰਜ਼ ਨੂਿੰ  
ਿੋਰ ਵਧਾ ਿਵੇਗਾ। 
 

ਇਸ ਲੋਨ ਸ਼ਵਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 2 ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਸਕਿੇ ਿੋ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਿੀ ਸ਼ਵਆਿ ਿਰ 3.75% ਿੋਏਗੀ 
ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2.75% ਅਤੇ ਇਸਿੀ ਸ਼ਮਆਿ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 30 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ। ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਸ਼ਕਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਅਤੇ $200,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਿਾ ਲੋਨ ਸ਼ਬਿੰਨਾਂ ਸ਼ਕਸੀ ਗਰਿੰਟੀ ਿੇ ਸ਼ਲਆ 

ਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। $25,000 ਡਾਲਰ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਕਮ ਿੇ ਲੋਨ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਗਰਵੀ ਰਿੱਖਣ ਿੀ ਲੋਡ ਵੀ ਨਿੀਂ। 
 

EIDL ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਤਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹ , ਚ ੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਤਲੱਕ ਕਰ।ੋ 
 

ਸ਼ਿਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਮ ਕਰਿੇ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  $10,000 ਅਡਵਾਂਸ ਿਿੰਡ ਮੁਿਈਆ 

ਕਰਵਾਏ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  $1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਿੇ 3 ਸ਼ਿਨਾਂ ਿੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਮਲ ਸਕਿਾ 
ਿੈ। ਇਸ ਅਡਵਾਂਸ ਨੂਿੰ  ਵਾਸ਼ਪ੍ਸ ਨਿੀਂ ਿੇਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਅਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ੁਿਾ EIDL ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੋਂਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਿੀਂ ਿੈ (ਿਾਲਾਂਸ਼ਕ ਿੇ ਤੁਿਾਂਨੂਿੰ  PPP ਲੋਨ ਸ਼ਮਿੱਲ ਿਾਂਿਾ ਿੈ, ਸ਼ਿਰ ਅਡਵਾਂਸ ਿੀ ਰਕਮ ਨੂਿੰ  ਮੁਆਿ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸ਼ਵਚੋਂ 
ਘਿੱਟਾ ਸ਼ਿਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ)। 
 

  

ਫੂੰ ਡ ਲ ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ 
ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ  ਸ਼ਿਰ ਆਪ੍ਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੋਰ ਸ਼ਵਤੀ ਮਿਿ ਵੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। 
 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਸਟਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਨ, ਗਰਾਂਟ, ਜਾਂ ਫੂੰ ਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਿਾਂ 
ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਕਤਲਕ ਕਰੋ। 

 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਟ ਸਿੰਸਥਾ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਧ ਸ਼ਵਤੀ ਮਿਿ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਿੁਿੰ ਿੇ ਿੋ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Small Business Association ਿੇ ਜ਼ਰੀਏ local assistance partner ਿੀ ਖੋਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿੋ। ਇਿ 

ਪ੍ਾਰਟਨਰ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਿੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਿੱ ਸ਼ਸਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਿਨ। 
 

https://www.uschamber.com/sites/default/files/uscc_covid19_sb-economic-injury-disaster-loans.pdf
https://www.uschamber.com/co/run/business-financing/state-government-coronavirus-assistance-guide
https://www.sba.gov/local-assistance


 
 
ਸ਼ਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵੇਂ ਿੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਿੋਰ ਮਿਿ ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਧ ਕਰਵਾਉਂਿੀ ਿੈ ਿੋ ਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਿਿ ਪ੍ਿੁਿੰਚਾ ਸਕਿੀ ਿੈ, ਸ਼ਸਿੱ ਖ 

ਕੋਸ਼ਲ ਨ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇਂਿੀ ਰਿੇਗੀ। 
 

ਿਮੇ ਾ ਿੀ ਤਰਾਿ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂਿੰ  ਤਾਕੀਿ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਿਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਸ਼ਨਡਰ ਿੋਕੇ ਕਰੋ। 

 

 


