
ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਂਟਸ: ਰਾਉਡਂ 4    
29 ਮਾਰਚ ਤ� 9 ਅਪ�ੈਲ ਤਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 

        ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ! 
 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://commercegrants.com ਵੇਖੋ 

 

 ਉਦੇਸ਼: ਛੋਟੇ ਮਨੁਾਿਫਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਜਨਤਕ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦੰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। 
 
 ਯੋਗਤਾ:  ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨਾਂ (ਇਕ ਦੇ ਘਰ ਤ� ਅਲੱਗ) ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਿਵਚ $25,000 ਤ� $5 
ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 
 

ਫੰਿਡੰਗ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ: 
 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ 
 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜ� ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਬਠੇੈ 
 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਿਚਆ ਂਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
 ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤ ੇਸੰਚਾਿਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 
 ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵਚੱ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਵੰਡ 

 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧੀ:   

 ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਟਲ 29th ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਖੁੱਲ�ੇਗਾ 
 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂ9th ਅਪ�ੈਲ ਤਕੱ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂ
 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://commercegrants.com ਤ ੇਜਾਓ 
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ਐਪਲੀਕਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ!  

  ਈ-ਮੇਲ  commercegrants@submittable.com 
  ਅੰਗ�ੇਜੀ ਕਾਲ ਸਟਰ (855) 602-2722:  

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ  ਤਕ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 1 ਵਜੇ ਤ ੋਸ਼ਾਮ 5 ਤਕ ਵਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ੇ 
ਐਤਵਾਰ।  

  ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਲ ਸਟਰ (206) 333‐0720 
(ਅਮਹਾਿਰਕ, ਅਰਬੀ, ਅਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਡਿਰਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਸੋਮਾਲੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਤਾਗਾਲੋਗ ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਮੀ)।  
ਸਵੇਰ 9 ਵਜ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ  ਤਕ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਤ ੇਸ਼ਾਮ 1 ਵਜੇ ਤ� 6 ਵਜ ਤਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ। ੇ  

   ਸਾਡੀ ਰੇਸੀਲਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸਸਥਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੈਸੇਜਰਾਂ ਤ� ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ੰ 
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trusted- 
community-messengers/ 

 
ਲੋੜੀਦਂਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:  

� ਦਾਇਰ 2019 ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (ਸੰਘੀ) ਦੀ ਕਾਪੀ  
� 2020 ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (ਸੰਘੀ), ਜੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ 

ਜੇ 2020 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨਾ ਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰਰੂ 
ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

� WA ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨੰਬਰ (UBI) 
ਿਬਨ�ਾ ਂਿਕਸੇ UBI ਤ� ਕਬਾਇਲੀ ਸਦੱਿਸਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਕਲਿਪਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

https://commercegrants.com/
https://commercegrants.com/
mailto:commercegrants@submittable.com
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trusted-community-messengers/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trusted-community-messengers/


  

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਵਧੀਆ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਦੇਖ:ੋ 
https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed 

� ਫੈਡਰਲ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN), ਜ ੇਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ 
� ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ ਫਟੋੋ ID 
� ਜੇ ਗ�ਾਂਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ W-9 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ- ਹਠੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ: 
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹਨ 

� ਬਾਲਗ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕਾਮੁਕ ਿਜਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ) 
� ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਉਤਪਾਦਕ (ਿਜਵ� ਿਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ) 
� ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ (ਮਨ-ਬਿਹਲਾਣਾ/ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ)ਂ 
� ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬ�ਕ, ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) 
� ਹਸਪਤਾਲ / ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ (ਿਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਮਸਾਜ / ਕਾਇਰੋਪ�ੈਕਟਰਸ ਯੋਗ ਹਨ) 
� ਚਕਸ/ਗਾਜਂੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 
� ਪੈਿਸਵ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਿਨਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜ ੋIRS ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ E ਦਾਇਰ ਕਰਦ ੇਹਨ) 
� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਿਬੰਗ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 
� ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਿਕਰਾਏ ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚੈਕੱ ਕੈਿਸ਼ਗੰ ਕਾਰੋਬਾਰ) 
� ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲੇਖਾ, ਬੀਮਾ, ਕਾਨੰੂਨੀ, ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਫਰਮਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਆਿਦ) 
� ਜਾਇਦਾਦ ਪ�ਬੰਧਨ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 
� ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 

 
� ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਜਾਂ ਚਣੇੁ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ 
� ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ  
� ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਸੰਸਥਾ 
� ਸਕੂਲ (ਪ�ੀ-K, K-12 ਅਤ ੇਉਚੱ ਿਸੱਿਖਆ) 

 
� ਸਿਕ�ਅਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ/ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦੱਮੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 
� ਸਿਕ�ਅਤਾ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
� ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਵਵਰਿਜਤ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ 
� ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਅਨੁਪਾਲਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪਾਈਆ ਂਗਈਆਂ 
� ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ COVID-19-ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦ ੇਪਾਏ 

ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਲੱਾ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ 
COVID-19 ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅਦੰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

� ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ 2021 ਿਵਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਕੱੇ ਤੌਰ' ਤ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 
� ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹਰ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ

ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦ ੇਹਨ 
 

 
 

 
 

 

https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9
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	ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed
	ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed
	 ਫੈਡਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN), ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
	 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ID
	 ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ W-9 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
	ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ - ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ:
	ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ - ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ:
	ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹਨ
	 ਬਾਲਗ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕਾਮੁਕ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ)
	 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਉਤਪਾਦਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ)
	 ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਮਨ-ਬਹਿਲਾਣਾ/ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ)
	 ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ)
	 ਹਸਪਤਾਲ / ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਜ / ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ ਯੋਗ ਹਨ)
	 ਚਕਸ/ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
	 ਪੈਸਿਵ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ IRS ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ E ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)
	 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
	 ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ)
	 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲੇਖਾ, ਬੀਮਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਫਰਮਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਆਦਿ)
	 ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ
	 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
	 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ
	 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ
	 ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ
	 ਸਕੂਲ (ਪ੍ਰੀ-K, K-12 ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ)
	 ਸਕ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ/ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰ
	 ਸਕ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
	 ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ
	 ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
	 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ COVID-19-ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ COVID-19 ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
	 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ COVID-19-ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ COVID-19 ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
	 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
	 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
	 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

