ે ે પ્રોટક્શન
ે
પચક
પ્રોગ્રામ
સીધી માફી પોટટ લ
વપરાશકર્ાટ માર્ટદર્શિકા
ુ ાર્:ું ુ 08/04/2021
છે લ્લે સધ

સમાર્વષ્ટો
ર્વભાર્

સ્લાઇડ(ડો)

સીધી માફી પોર્ટ લની નોંધણી

3–8

એપ્લલકેશનન ું સબમમશન

9 – 18

એપ્લલકેશન પર સહી કરવી

19 – 23

સબમમર્ કરે લી એપ્લલકેશનો

24 – 27

સુંસાધનો

28 - 29
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સીધી માફી પોટલ
ટ
નોંધણી

સીધી માફી પોટટ લ
•
•
•
•

પીપીપી સીધી માફી પોર્ટ લ અહીં ઍક્સેસ કરી શકાય છે https://directforgiveness.sba.gov

સીધી માફી પોર્ટ લ પીપીપી ઉધાર લેનાર કે જેમની લોન $150,000 અથવા ઓછી હોય તેમને SBA પર સરળ
અગાઉથી ભરે લી એપ્લલકેશન સબમમર્ કરીને સીધી માફી માર્ે એપ્લલકેશન કરવાની અનમમત આપે છે .
શ્રેષ્ઠ અનભવ માર્ે MS Edge અથવા Google Chrome બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાું
આવે છે .
નવી નોંધણીને આ પોર્ટ લનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.
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સીધી માફી પોટટ લની નોંધણી – નવી નોંધણી
શરૂ કરવા માર્ે,8 પસંદ કરો - ર્મારી એપ્લલકેશન શરૂ કરવા માટે નોંધણી કરો

1.
2.

7 દાખલ કરો - અનન્ય વપરાશકતાટ નામ બનાવો

7 દાખલ કરો - તમારા ઈમેલ એડ્રેસનો ઉપયોગ કરો
•
•

3.

5.

6.

ઈમેલ એડ્રેસ એકવાર નોંધણી બનાવી લીધા પછી
બદલી શકાત ું નથી

7 દાખલ કરો - પાસવડટ
•

4.

આપવામાું આવેલા કોઇપણ સમયે વ્યવસાય પાસે આ
ઈમેલનો ઍક્સેસ હોવ જોઇએ

પાસવડટ સરક્ષા માપદું ડો પ ૂરાું કરતો હોવો આવશ્યક છે

7 ફરી-દાખલ કરો – તમારો પાસવડટ
7 દાખલ કરો - કેલચા અક્ષરો

8 પસંદ કરો - સાઇન અપ
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સીધી માફી પોટટ લની નોંધણી - નોંધણી ઈમેલ્સ
નોંધણી કરાવનારને નોંધણી પ ૂરી કરવા અને પોર્ટ લના ઍક્સેસની મુંજૂરી માર્ે બે ઈમેલ્સ પ્રાલત થશે.
એપ્લલકેશન પોર્ટ લનો ઍક્સેસ મેળવવા માર્ે દરે ક પગલ ું પ ૂરું કરો.

એકવાર ર્મે ર્મારં ુ ઈ-મેલ એડ્રેસ આપો અને ચકાસણી કરો પછી, ર્ેને બદલી શકાત ંુ નથી.
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સીધી માફી પોટટ લ - સાઇન ઇન
એકવાર નોંધણી પ ૂરી થઇ જાય અને પષ્ષ્ર્કરણ ઈમેલ્સ સ્વીકારવામાું આવે પછી, એપ્લલકેશન કરનાર
પીપીપી સીધી માફી પોર્ટ લને ઍક્સેસ કરી શકે છે .
1. 7 દાખલ કરો - વપરાશકતાટ નામ બનાવ્્ ું
2.
3.

7 દાખલ કરો - પાસવડટ બનાવ્યો

8 પસંદ કરો - સાઇન ઇન

પાસવડટ રીસેર્ કરો અને પાસવડટ ભ ૂલી ગયા લલિંક ઉપલબ્ધ છે .

7

SMS દ્વિ-પરરબળ પ્રમાણીકરણ

લલેર્ફોમટના તમામ વપરાશકતાટઓને લોલગન કરવા પર દ્વિ-પરરબળ પ્રમાણીકરણનો સામનો કરવો પડેશે.
્.એસ. સ્સ્થત નુંબરનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે . પ્રદાર્ા VOIP (વોઇસ ઓવર IP) ફોન કેરરયર ના
હોય ર્ે આવશ્યક છે .

પ્રદાન કરવામાું આવેલા મોબાઇલ ફોન પર ર્ેક્સ્ર્ સુંદેશો મોકલવામાું આવશે.
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સીધી માફી પોટલ
ટ
એપ્લલકેશનનંુ સબર્મશન

સીધી માફી પોટટ લ - હોમ પેજ
સબમમશનની પ્રરિયા સરળ કરવામાું મદદ માર્ે પોર્ટ લ પર સુંખ્યાબુંધ ટલ્ૂ સ છે .
1. નવી માફી મવનુંતી શરૂ કરો

2. અગાઉ શરૂ કરે લ/સબમમર્ કરે લ માફી મવનુંતીઓ ઍક્સેસ કરો
3. પ્રોફાઇલ જઓ અને સુંપારદત કરો

4. ઇનબોક્સ જઓ (SBAને મોકલેલ/ના મેળવેલ સુંદેશા)

5. મદદ - એપ્લલકેશનના સબમમશન માર્ે FAQ અને રર્લસની સમીક્ષા કરો

ૂ જઓ - આ એપ્લલકેશન માર્ે તબક્કાવાર સ ૂચનાઓ પ ૂરી પાડે છે .
6. માગટદમશિકા ટર
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સીધી માફી પોટટ લ – નવી ર્વનંર્ી શરૂ કરો
8 પસંદ કરો - નવી માફી મવનુંતી શરૂ કરો

1.
2.
3.

7 દાખલ કરો - EIN, SSN, અથવા ITIN
7 દાખલ કરો - SBA લોનની રકમ

8 પસંદ કરો - તમારી લોન શોધો

સરક્ષા માપદું ડો અમલમાું છે જે ડપ્લલકેર્ એપ્લલકેશનોને રોકશે.
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સીધી માફી પોટટ લ - લોનની ર્વર્ર્ો (ર્વભાર્ 1)
મોર્ાભાગની લોનની મારહતી ભરે લી રહેશે અને સુંપાદન માર્ે લૉક કરે લી રહેશે. કોઇપણ ખોર્ી મારહતી
પીપીપી ધીરાણ કતાટ િારા માફી મવનુંતી સબમમર્ કરવામાું આવે તે પહેલા અપડેર્ કરવી આવશ્યક છે .

1. 8 પસંદ કરો - ડ્રોપ-ડાઉન મેનમાુંથી યોગ્ય શીર્ટક.
2.
3.

7 દાખલ કરો - પ્રાથમમક સુંપકટ (પ્રથમ/છે લ્લ)ું નામ.

7 દાખલ કરો - લબઝનેસ ઇન્ડસ્રી લ ૂકઅપ (શ્રેષ્ઠ મવકલ્પ પસુંદ કરો).

8 પસુંદ કરો - રફલ્્સની સુંબમું ધત મવગતો માર્ે પ્રશ્ન લચહ્નો
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સીધી માફી પોટટ લ - લોનની ર્વર્ર્ો (ર્વભાર્ 2)
1.
2.
3.
4.

x ર્પાસો - ધીરાણ કતાટએ પ્રારું લભક મવતરણ પછી પીપીપી લોન વ ૃદ્વિના ભાગરૂપે વધારાન ું ભુંડોળ પ ૂરું પાડ્ ું છે
કે નહીં. (સામાન્ય નથી)
8 પસંદ કરો - ડ્રોપ-ડાઉનમાુંથી આવરીત સમયગાળો (8 અઠવારડયા, 24 અઠવારડયા અથવા 8 અને 24
અઠવારડયાની વચ્ચે)
7 દાખલ કરો - 2019 માર્ે કલ પ્રાલત થયેલી રકમ.
7 દાખલ કરો - 2020 માર્ે કલ પ્રાલત થયેલી રકમ.

8 પસુંદ કરો - રફલ્્સની સુંબમું ધત મવગતો માર્ે પ્રશ્ન લચહ્નો
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

સીધી માફી પોટટ લ - લોનની ર્વર્ર્ો (ર્વભાર્ 2- ચાલ)ુ

7 દાખલ કરો - ઉધાર લેનારની પીપીપી લોન એપ્લલકેશનના સમયે કમટચારીઓની કલ સુંખ્યા
7 દાખલ કરો - લોન માફી મવનુંતીના સમયે કમટચારીઓની કલ સુંખ્યા (આજે).

8 પસંદ કરો - ડ્રોપ-ડાઉન મેનમાુંથી હા/ના.

7 દાખલ કરો - પેરોલ પર ખચટ કરે લ પીપીપીની રકમ.
7 દાખલ કરો - મવનુંતી કરે લ માફીની રકમ.

7 દાખલ કરો - ડેમોગ્રારફક મવગતો (વૈકપ્લ્પક અને માફીની મવનુંતી પર અસર કરશે નહીં).

8 પસંદ કરો - ડેમોગ્રારફક ઉમેરો (જો જરૂર હોય તો)
8 પસંદ કરો - આગામી.

8 પસુંદ કરો - રફલ્્સની સુંબમું ધત મવગતો માર્ે પ્રશ્ન લચહ્નો
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સીધી માફી પોટટ લની નોંધણી – કોઇ દસ્ર્ાવેજીકરણ નથી
જરૂરી દસ્ર્ાવેજો નીચેની સ્રીન પર બર્ાવવામાં આવશે (જો લાગ ુ પડે ર્ો).
1.

2.

8 પસંદ કરો - ડ્રોપ-ડાઉન મેનમાુંથી દસ્તાવેજનો પ્રકાર, દસ્તાવેજન ું નામ, અને 8 પસંદ કરો - ફાઇલ પસુંદ

કરો. તમારા ઉપકરણમાુંથી ફાઇલન ું સ્થાન શોધો અને ફાઇલ પસુંદ કરો. (સ્વીકાયટ ફાઇલના પ્રકારોની યાદી
નીચે આપેલી છે )

8 પસંદ કરો - અપલોડ કરો.
•

3.

જયાું સધી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ ના થાય તયાું સધી પગલાું 1-2ન ું પનરાવતટન કરો.

8 પસંદ કરો - આગામી
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સીધી માફી પોટટ લ – દસ્ર્ાવેજીકરણ જરૂરી છે
જરૂરી દસ્ર્ાવેજો નીચેની સ્રીન પર બર્ાવવામાં આવશે (જો લાગ ુ પડે ર્ો).
1.

2.

8 પસંદ કરો - ડ્રોપ-ડાઉન મેનમાુંથી દસ્તાવેજનો પ્રકાર, દસ્તાવેજન ું નામ, અને 8 પસંદ કરો - ફાઇલ પસુંદ

કરો. તમારા ઉપકરણમાુંથી ફાઇલન ું સ્થાન શોધો અને ફાઇલ પસુંદ કરો. (સ્વીકાયટ ફાઇલના પ્રકારોની યાદી
નીચે આપેલી છે )

8 પસંદ કરો - અપલોડ કરો.
•

3.

જયાું સધી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ ના થાય તયાું સધી પગલાું 1-2ન ું પનરાવતટન કરો.

8 પસંદ કરો - આગામી.
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સીધી માફી પોટટ લ – સંપ ૂણટ સારાંશ
ચોક્સાઇ માટે ર્મામ સંબર્ં ધર્ મારહર્ીની સમીક્ષા કરો, એકવાર સહી થઇ જાય અને સબર્મટ થઇ જાય
પછી, એપ્લલકેશનમાં સંપાદન થઇ શકત ં ુ નથી.
1. 8 પસંદ કરો - સબમમર્ કરો અને ઇલેક્રોમનક સહીમાું આગળ વધો
• પાછા ખેંચવાની મવનુંતી સબમમશનને હર્ાવી દે શે
• અગાઉ સબમમર્ કયાટ વગરની એપ્લલકેશનમાું સુંપાદન કરવા માર્ે અનમમત આપવા માર્ે
પાછળ લઇ જશે.
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સીધી માફી પોટટ લ – ખ ૂટર્ી આઇટમ્સનો સારાંશ
સબમમશન કરતા પહેલાું ખ ૂર્તી આઇર્મ્સ અધોરે લખત કરવામાું આવશે. બધી ખ ૂર્તી આઇર્મ્સ સાચી
રીતે ભરાય નહીં તયાું સધી સબમમર્ બર્ન મનષ્ષ્િય રહેશે.
1. ચોક્કસ ખ ૂર્તી આઇર્મ્સની સમીક્ષા કરો અને પછી પસંદ કરો - યોગ્ય રફલ્ડને અપડેર્ કરવા માર્ે
ખ ૂર્તી આઇર્મની લલિંક. નોંધ: આ પગલાુંને ઘણી વખત પ ૂરું કરવાની જરૂર પડી શકે છે .
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સીધી માફી પોટલ
ટ
એપ્લલકેશન પર સહી કરવી

સીધી માફી પોટટ લ - ડોક્યસાઇન
ૂ
એપ્લલકેશન્સ પર ડોક્યસાઇન
મારફર્ે ઇલેક્રોર્નક રીર્ે સહી કરવામાં આવશે.
ૂ
1. 8 પસંદ કરો - હ ું ઇલેક્રોમનક રે કોડડ ટ સ અને સહીનો ઉપયોગ કરવા માર્ે સુંમત છુ.
2. 8 પસંદ કરો - ચાલ રાખો.
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સીધી માફી પોટટ લ - ડોક્યસાઇન
- સહી કરવી
ૂ
1.
2.

8 પસંદ કરો - શરૂ કરો.
8 પસંદ કરો - આદ્યાક્ષર.
•

3.
4.

5.

પોપ-અપ પિમતસર, દોરે લ અથવા અપલોડ કરે લ સહીઓ લાગ કરવાની અનમમત આપશે.

8 પસંદ કરો - આદ્યાક્ષર.
8 પસંદ કરો - સહી
8 Select - પ ૂરું થ્ ું.
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સીધી માફી પોટટ લ - ડોક્યસાઇન
- સહી કરવાનો ઇનકાર કરો
ૂ
જો, એપ્લલકેશનની સમીક્ષા કયાટ પછી અને પ ૂણટ કરતા પહેલાું, સધારાઓ જરૂરી હોય તો, એપ્લલકેશન
કરનાર - સહી કરવાનો ઇનકાર કરી શકે છે
1. 8 પસંદ કરો - અન્ય રિયાઓ.
2.

3.
4.
5.
6.

8
8
8
x
8

પસંદ કરો - સહી કરવાનો ઇનકાર.
પસંદ કરો - ચાલ રાખો.
પસંદ કરો - નકારવાન ું કારણ.
ર્પાસો - સ્વીકૃમત.
પસંદ કરો - સહી કરવાનો ઇનકાર.
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સીધી માફી પોટટ લ - ડોક્યસાઇન
- સહી કરવાનો ઇનકાર કયો
ૂ
સહી કરવાનો ઇનકાર કયાટ પછી એપ્લલકેશન કરનારને સધારાઓ કરવા માર્ે થોડો સમય પ્રમતક્ષા
કરવી પડી શકે છે . આમાું 5 મમમનર્થી વધારે સમય લાગવો જોઇએ નહીં.
•

અરજદારો તેમની અરજીની accessક્સેસ ફરી મેળવવા અને જરૂરી ફેરફાર કરવા માર્ે
તમામ મવનુંતીઓ પર પાછા આવી શકે છે અથવા મવઝાડટ માુંથી બહાર નીકળી શકે છે .
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સીધી માફી પોટલ
ટ
સબર્મટ કરે લી એપ્લલકેશનો

સીધી માફી પોટટ લ - સબર્મટ કરી
•
•

એકવાર એપ્લલકેશનો સબમમર્ થઇ જાય પછી, પોર્ટ લ િારા પ્રગમત જોઇ શકાય છે .
કૉલ સેન્ર્ર માફીની સમયાવમધઓની મવગતો આપવા માર્ે સમથટ નથી.
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ુ ારાઓ
સીધી માફી પોટટ લ - સધ
એપ્લલકેશન કરનારાઓને સધારાઓની સ ૂચના આપતો ઈમેલ પ્રાલત થાય છે . સધારાઓની મવગતો
સારાુંશ પેજ પર આપેલી હોય છે . સધારાઓમાું એપ્લલકેશન પાછી ખેંચવાની અને ફરી સબમમર્
કરવાની જરૂર પડશે.
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સીધી માફી પોટટ લ - SBAનો ર્નણટય
એકવાર એપ્લલકેશન SBAના મનણટય પર જતી રહે પછી, માફીની પષ્ષ્ર્ માર્ે ઉધાર લેનારને નીચેનો
પત્ર એપ્લલકેશનો પોર્ટ લ પર ઉપલબ્ધ થશે.
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સીધી માફી પોટલ
ટ
સસાધનો
ં

FAQ (વારં વાર પ ૂછાર્ા પ્રશ્નો)
હું કેવી રીર્ે પોટટ લનો ઍક્સેસ મેળવી શકુ ?
આ લલેર્ફોમટ આની મલાકાત લઇને ઍક્સેસ કરી શકાય છે https://directforgiveness.sba.gov.
હું કેવી રીર્ે SBAનો સંપકટ કરી શકુ ?
SBA ની પીપીપી માફી હોર્લાઇન +1 (877) 552-2692 છે .
હું સીધી માફીની મારહર્ી ક્ાંથી મેળવી શકુ ?
વારું વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નોનો નોલેજ બેઝ અહીં મેળવી શકાય છે . આ સુંસાધન મનયમમત અપડેર્ કરવામાું આવે છે .
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