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ਚੋਣ ਲਈ ਖ਼਼ਾਸ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਕ਼ਾਰਡ
ਨਿਉ ਯਾੱਰਕ ਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਮੁਨਿੰਮ ਬਾਰੇ ਮਾਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਗਦਾਿ ਕਰਿ  
ਵਾਨਿਆ ਂਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਭਰਿ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾ ਂ 
ਯੋਗਦਾਿਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਿ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਿੀਂ  
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਿੋ ਗਈ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਿਵਾ ਂਕਾਰਡ ਲਓ।

ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ q ਚੈਕ q ਮਿੀ ਆੱਰਡਰ q ਿਗਦ (ਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਿਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $100)

ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਿਮ q $10 q $20 q $50 q $100 q $175 q $250 q ਿੋਰ $

ਮੁਨਿੰਮ ਬਾਰੇ ਮਾਲੀ ਕਾਨੂੰਿ ਨਵੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਿੁਸਾਰ, ਜੇ ਯੋਗਦਾਿਕਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਨਿਰ ਿਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰ-ਨਵਿਾਰ ਿੈ, ਤਾ ਂਅਨਜਿਾ ਯੋਗਦਾਿਕਰਤਾ ਸ਼ਨਿਰੀ ਕੌਂਸਲ 
ਲਈ $125 ਤੱਕ, ਬਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ $160 ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ, ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲਈ $200 ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਯੋਗਦਾਨਿਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਕਿਰ/ਸਟੇਟ/ਕ਼ਿਪ

ਅਖ਼ਕਤਆਰੀ: ਟੈਲੀਫੋਨ ਈਮੇਲ

ਿੇਠਾ ਂਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਿਿੀਂ ਿੋ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਨਿਤੀ (ਨਜਵੇਂ, “ਿੋਮਮੇਕਰ”, “ਨਰਟਾਇਰਡ”, “ਨਵਨਦਆਰਿੀ” ਜਾ ਂ
“ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ”) ਬਾਰੇ ਨਕਿੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਿਾਲ ਵਰਣਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿੋ, ਤਾ ਂ“ਸਵੈ” ਵਜੋਂ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੱਸ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਓ।

ਨੌਿਰੀਦਾਤਾ ਿੰਮ-ਿਾਰ

ਿੰਮ-ਿਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਕਿਰ/ਸਟੇਟ/ਕ਼ਿਪ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾ ਂਨਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਿ ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਯੋਗਦਾਿ ਮੇਰ ੇਿਾ ਂ'ਤੇ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡਾ ਂਤੋਂ ਿੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾ ਂਨਕ ਿਾ ਤਾ ਂਮੈਂ 
ਸੀ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਨਬਕ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਜਸਿੇ ਯੋਗਦਾਿ ਦੀ ਇਿ ਰਕਮ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਨਕ ਇਿ ਯੋਗਦਾਿ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੀਂ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ; ਅਤੇ ਇਿ ਨਕ ਇਿ ਯੋਗਦਾਿ ਮੇਰ ੇਨਿਜੀ ਫ਼ੰਡਾ ਂਨਵੱਚੋਂ ਜਾ ਂਮੇਰ ੇਨਿਜੀ ਖਾਤ ੇਨਵੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਨਕਸ ੇਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲ ਿਿੀਂ ਜੁਨੜਆ ਿੋਇਆ।

ਯੋਗਦਾਨਿਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਮ-ਦਦ-ਸਸਸਸ)

ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰੀ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬ਼ਾਰ ੇਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ

ਇੱਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨਿਰ ਿਾਲ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿ ਵਾਿੇ” ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ, ਜੇ ਉਿ ਇੱਕ ਰਨਜਸਟਰਡ NYC ਲਾੱਬੀਬਾਜ਼ ਿੈ ਜਾ ਂਮੁੱਖ ਮਾਲਕ, ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾ ਂਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 
ਸੀਿੀਅਰ ਮੈਿੇਜਰ ਿੈ, ਜੋ ਨਪਛਲੇ 12 ਮਿੀਨਿਆ ਂਦੌਰਾਿ ਿੇਠਾ ਂਨਦੱਨਤਆ ਂਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਨਰਿਾ ਿੋਵੇ, ਅਿੁਦਾ ਸੰਭਾਨਲਆ ਿੋਵੇ, ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਜਾ ਂਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ:

• ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਿੀ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਲੀ ਰਾਿੀਂ ਨਮਲੇ ਠੇਨਕਆ ਂਤੋਂ ਛੁੱਟ ਠੇਕੇ, ਨਰਆਇਤਾ,ਂ ਫ਼੍ਰੈਂਚਾਇਨਜ਼ਜ਼ ਜਾ ਂਗ੍ਰਾਟਂਾ,ਂ ਜੋ ਨਕ ਕੁੱਲ $100,000 (ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਠੇਨਕਆ ਂਲਈ $500,000) ਿਿ।

• ਆਰਿਕ ਨਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਨਿਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆ ਂਨਰਆਇਤਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਨਿਰੀ ਫ਼ਾਇਿਾਨਂਸੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿਿ।

• ਪੇਿਸ਼ਿ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾ ਂਜਾ ਂਸਬੰਨਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾ ਂਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਿੀ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਸ਼ਨਿਰ ਿਾਲ ਜਾ ਂਉਸ ਰਾਿੀਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵਕਰੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਜਾ ਂਲੀਜ਼ 'ਤੇ।

• ਜ਼ਮੀਿ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ (ULURP) ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਜਾ ਂਨਸਟੀ ਚਾਰਟਰ ਆੱਨਫ਼ਸ ਲੀਜ਼ ਜਾ ਂਜ਼ੋਿ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆ।ਂ

ਸ਼ਨਿਰ ਿਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਿ ਵਾਿੇ ਲੋਕਾ ਂਵਲੋਂ ਯੋਗਦਾਿ ਜਾ ਂਨਵਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾ ਂਿਾਲ ਿਿੀਂ ਨਮਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.nyccfb.info/candidate-services/doing-business-faqs ਵੇਖੋ।
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