
 
 

 

  

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ  
 

Coronavirus ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ – 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 
ਵਦਓ  
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (Business Support Fund) ਨ ੰ  ਛਟੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  
coronavirus ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਵਪ੍ਤ 
ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 
ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.7 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਵਿਕਤਾ ਬਚਾਅ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। 
ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਿਾਰ ਵਿਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
ਗਰਾਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ 
ਖਰਵਚਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏ ਿਾਸਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Business Support Fund ਕ ਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਹੈ? 
Business Support Fund ਛੋਟ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
coronavirus ਕਰਕੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣਾ ਵਪ੍ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀ ਵਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਹਨ। 
ਉਦਯੋਗ   ਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ  
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਿਟੋਲ 

 ਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋ੍ਰਿੰ ਜਨ੍ 
 

ਨੁਿਾਇਸ਼ ਘਰ, ਵਸਨੇਿਾ, ਕਲਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸਰਜਣਾਤਿਕ ਿਾਂਿਾਂ 

ਕਿਹਤ ਅਤੇ ਿ ਿੰ ਦਰਤਾ ਿਾਲ ਸੰਿਾਰਨ ਿਾਲੇ, ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ ਨਾਈ 

ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਦਲ ਬਕਹਲਾਉਣਾ ਵਜਿੱ ਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਰ 

ਿੈਰ-ਿਪਾਟਾ 
 

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ, ਦੌਰਾ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ, ਿਾਈਨਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਿਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਿਿੱਡੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਪ੍ਰਚੂਨ (ਸੁਪ੍ਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆਂ ਿੇਚਣ 
ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਕਿੱਪੜੇ, ਜੁਿੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

ਦੂਿਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲ 
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ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦਿੰ ਡ 

ਉਪਰ ਵਲਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸਾਰੇ ਿਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰ ਰ ਪ ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ: 

• ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ 

• ਅਿੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਿਤੀਵਵਧੀਆਂ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ (Restricted Activity Directions) ਦੇ 
ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ 

• ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਆਿਦਨ 75,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ 

• ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 650,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 

• ਕੋਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਬਜਨੈਸ ਨੰਬਰ (ABN) ਹੈ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ABN ਸੀ 
(ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਵਥੱਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨ ੂੰ ) 

• 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੂੰਮਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਵਕਟਰੋੀਆ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

 

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦ ੇਵਬਜਨੈਸ ਨੰਬਰ (ABN) ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਿੀਕਰਣ ਦੇ ਵਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਜਾਂਵਚਆ ਜਾਵੇਿਾ। 

JobKeeper ਕਵਿੱ ਚ ਕਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵਜਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ 650,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜੋ ਵਕ 
ਕੌਿਨਿੈਲਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ JobKeeper ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ (ਿੈਰ-ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਦੁਾ ਆਪ੍ਣ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ 
ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਂਵੇਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਪਦੰਡ ਨ ੰ  ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ JobKeeper ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਫੂੰਡ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਿ ਹੋ ਜਾਵੋਿੇ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣ ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕ ਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Business Victoria ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 

business.vic.gov.au/businesssupportfund 

ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Business Victoria ਨ ੰ  13 22 15 ਉੱਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ। 

https://www.dhhs.vic.gov.au/state-emergency
https://www.dhhs.vic.gov.au/state-emergency
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