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ઇબી-5 પ્રોગ્રામ:  
તમરારરા કટુુબં અને આવનરારી િેઢીઓ મરાટે 

અલગ સસંકકૃપતઓમરાં એક કરાયમી સતેુ.”

આ દસતરાવેજ કરોઈ પસકયરોરરટીઝ, રરોકરાણ ઉતિરાદનરો અથવરા રરોકરાણ 
સલરાહ સેવરાઓ ખરીદવરા મરાટે ઓફરનરો પ્સતરાવ, અનુરરોધ અથવરા 

ભલરામણ કરતંુ નથી. આ પ્સતુપતમરાં મરાત્ર મરાપહતીનરો સરારરાંશ સમરાવેશ થરાય 
છે, અને રરોકરાણનરો પનણ્ણય લેવરા મરાટે જરૂરી બધી મરાપહતી શરામેલ નથી. આવી 

કરોઈ ઓફર રરોકરાણકરારરોને લરાયક બનરાવવરા મરાટે, જયરારેઔિચરારરક પ્સતરાવ કરતરા 
દસતરાવેજરો (દરા.ત.સપસ્સરિપશન દસતરાવેજરો સરાથેનંુ એક ગરોિનીય ખરાનગી 

પલેસમેનટ મેમરોરેન્ડમ) અથવરા અનય લરાગુ સરામગ્ી કે જે વયવહરાર અંગે મહતવની 
શરતરોનંુ વણ્ણન કરે છે,ફકત તેનરા પવતરણ દવરારરા જકરી શકરાય છે.મરાગરા્ણરેટ મેક્ડમમોટ પરિજ ્ડલલરાસ, ટેકસરાસનરા પસપવટરાસનરા હરોમટરાઉનમરાં િ્ડરોશીઓ સરાથે જરો્ડરાણ કરવરામરાં સહરાય કરે છે. અમરારરા 

રરોકરાણકરારરો અને સમુદરાયરોને એકસમરાન રીતે સમકૃદધ બનરાવતી તકરો ઊભી કરવરા,તે અમરારીિેઢીનરા હેતુનરો પ્તીક છે.
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રરોકરાણકરારરોને ઇમીગ્શેન પ્રરિયરા િરૂી 
કરવરામરાં અને તમેનરા રરોકરાણને સિંણૂ્ણિણે 
સમજવરામરાં મદદ કરવરામરાં ભજવલેી ભૂપમકરા મરાટે 
અમે બહુમરાનીતથયલેછીએ. પસપવટરાસમરાં તેમનરા 
પવશવરાસ મરાટે અમે આ પ્તયેક ગ્રાહકનરા આભરારી છીએ.” 

 
સીઈઓ | ્ેડન પહલી

4

પસપવટરાસ એ વૈપશવક વૈકપલિક રરોકરાણ મેનજેર છે, જે ઇબી-5 મરાં દરાયકરાઓનરા  નેતકૃતવનરોલરાબંરો ટે્ક 
રેકરો્ડ્ણ ધરરાવે છે. યુ.એસ. રીઅલ એસટેટ (સથરાવર પમલકત) અને લરોજજંગમરાં િેઢીની પનિુણતરાને લીધે, 
પસપવટરાસે અમેરરકન સવપનને સરાકરાર કરવરાનરા તેમનરા મરાગ્ણ િર ઇબી-5 ઇપમગ્નટ ઇનવસેટર 
પ્રોગ્રામમરાં ભરાગ લેનરારરા 40 થી વધુ દેશનરા રરોકરાણકરારરોને મદદ કરી છે. 

ઇબી-5 રરોકરાણકરારરો મરાટે અનુકૂળ એવરા રરોકરાણરોને શરોધવરા મરાટે, પસપવટરાસ પવપશષ્ટ, પભનન રરોકરાણ 
વયૂહરચનરાઓ િર ધયરાન કેપનરિત કરે છે, જે પવશવભરમરાં સસંથરાકીય અને લરાયક બનને રરોકરાણકરારરોને 
સવેરા આિતરા પબપલયન-્ડરોલરનરા વૈકપલિક રરોકરાણ પલેટફરોમ્ણનું સચંરાલન કરે છે. 

પસપવટરાસનરો સિધરા્ણતમક લરાભ તેની આંતરરરાષ્ટીય સરાસંકકૃપતક સક્ષમતરાની સરાથે સરાથે યુ.એસ. 
બજારરોમરાં તેની ઊં્ડી પનિૂણતરામરાથંી મળે છે.

પ વશે

પસપવટરાસ કપેિટલ ગુ્િ 

પસપવટરાસ 2009 મરાં સથિરાયેલી વૈપશવક મૂ્ડીરરોકરાણ વયવસથરાિક છે જે ્ેડપનયલ જે. હીલી અને રરાફેલ એપનચયરા દવરારરા સંચરાપલત થરાય છે અને 
તેનું હે્ડકવરાટ્ણર (મુખય મથક) ્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરાં છે. કરોફી શરોિથી મરાં્ડી એક આટ્ણસ પલરાઝરા: અમરારી સથરાિનરાની ગરાથરા પવશે વરાંચવરા મરાટે 
કયૂઆર કરો્ડને સકેન કરરો અથવરા bit.ly/CivitasStory ને ઍકસેસ કરરો. 
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ઓછંુ કરોલજે ટયશુન
પવદેશી પવદ્રાથથીઓની તલુનરામરાં

મસુરાફરીનરા પવશષેરાપ ધકરારરો, જેથી 
તમે પવઝરા પવનરા, તમરારી મરજીથી, યુ.એસ. છરો્ડી 
શકરો છરો અને યુ.એસ. મરાં દરાખલ થઈ શકરો છરો

સરોપશયલ પસકયુરરટીનરો  
એકસસે (સરામરાપજક

 સરુક્ષરાપ્વશે) જેથી તમે પસકયરોરરટી પસસટમમરાં 

ફરાળરો આપયરા િછી, િરૂક આવક જેવરા પનવકૃપતિ 

લરાભરો મળેવી શકરો.

 કરાય્ણ અપ ધકકૃપત
યુ.એસ. મરાં કરોઈિણ સથળે નરોકરી 

મળેવવરા મરાટે

તમે યુ.એસ. નરાગરરક બનરો 
તે મરાટે નરાગરરકીકરણનરો મરાગ્ણ

મેર્ડકેરનરો એકસસે જેથી તમે 
યુ.એસ.મરાં િરાચં

 વષ્ણ મરાટે રહરો િછી 65 વષ્ણની વયથી યુ.
એસ. સરકરાર િરાસથેી આરરોગય વીમરા લરાભરો 

મળેવી શકરો.

યુ.એસ. મરાં ગમે તયરાં 
રહવેરા મરાટે

 રહેઠરાણની સગુમતરા

દર 10 વરષ્ ે તમરારરા ગર્ીન 
કરાર ્્ડન ે બદલવરા

 મરાટે તમે અરજી કરરો તયરાં સધુી 
નવીનીકરણ કરવરાની જરૂર નથી

તમે યુ.એસ.નરા કરાયદરાનરો 
િરાલન કરરો 

તયરાં સધુી કરાયમી દરજજરો

ગ્ ીન કરા્ડ્ણન રા  લરાભરો

અમે ઇબી-5 પ્રોગ્રામની તમરારી આવશયકતરાઓને સંતરોષવરા પવશે કરોઈ પ્પતપનપ ધતવ કરતરા નથી અથવરા વૉરંટી આિતરા નથી અને તમરારી 
ઇપમગ્ેશન પસથપત અથવરા રરોકરાણનરા ટેકસ (કર) િરરણરામરો પવશે તમને કરોઈ કરાનૂની સલરાહ પ્દરાન કરી નથી અને કરીશંુ નહીં. ભરાગ લેતરા 
િહેલરાં, તમરારે તમરારરા વયપકતગત ઇપમગ્ેશન વકીલ તેમજ નરાણરાકીય અને કર સલરાહકરારરોની સલરાહ લેવી આવશયક છે. આ ખરીદી 
અથવરા પસકયરોરરટીઝ, રરોકરાણ ઉતિરાદનરો અથવરા સલરાહકરારી સેવરાઓ મરાટે ઓફરનું વેચરાણ અથવરા અનુરરોધ કરવરાની ઓફર અથવરા 
ભલરામણ નથી. આવી ઓફર મરાત્ર ચરોકકસ ખરાનગી મહતવની શરતરોનંુ વણ્ણન સમરાવતંુ ચરોકકસ ખરાનગી પલેસમેનટ મેમરોરેન્ડમ અથવરા 
અનય સમરાન સરામગ્ીનરા પવતરણનરા સત્રરોતરો દવરારરા લરાયકરાત ધરરાવતરા રરોકરાણકરારરોને જ કરી શકરાય છે. મરાચ્ણ 2019 મરાં છેલલે અિ્ેડટ 
કરેલી મરાપહતી.

યુ.એસ. સરકરારનું ઇબી-5 ઇપમગ્નટ ઇનવેસટર પ્રોગ્રામ નવી 
નરોકરીઓ ઊભી કરતરાં અમેરરકન વયવસરાયરોમરાં રરોકરાણ કરવરા બદલ 
પવદેશી નરાગરરકરોને તેમનરા િરોતરાનરા અને તેમનરા નજીકનરા 
િરરવરારનરા સભયરો મરાટે યુ.એસ. કરાયમી રહેઠરાણ (“ગ્ીન કરા્ડ્ણ”) 
મેળવવરાની તક આિે છે. “એટ રીસક” (જરોખમદરાયક)રરોકરાણથી 
રરોકરાણકરાર દીઠ ઓછરામરાં ઓછી 10 અમેરરકન નરોકરીઓ તક 
સજા્ણતી હરોવી જરોઈએ. બદલરામરાં, રરોકરાણકરાર, તેનરા િપત/િતની 
અને 21 વષ્ણથી નીચેનરા કરોઈિણ અિરરણીત બરાળકરો કરાયમી યુ.
એસ. ગ્ીન કરા્ડ્ણ પ્રાપત કરવરા િરાત્ર બની શકે છે, જે તેમને યુનરાઇટે્ડ 
સટેટસમરાં ગમે તયરાં રહેવરા અને કરામ કરવરાની િરવરાનગી આિે છે.

ઇબી-5  પ્ રોગ્રામની

ઝરાખંી
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2012 2013

સીમરાપચહનરો

 પસપવટરાસે સતિરાવરાર રીતે 
તેનું પ્થમ

ઇબી-5 ફં્ડ શરૂ ક યુું

રરોકરાણકરારરો ધરરાવતરો 
પસપવટરાસઇબી-5 પ્રોજેકટ 
શરૂ થયરો

પસપવટરાસની ત્રણ શહરેરો 
દવરારરા એકસકલુપઝવ ઇબી-5 
ભરાગીદરાર તરીકે િસંદ કરરાઈ

્ડલલરાસ રરજનલ સનેટરનરા 
શહરેનરા એકસકલુપઝવ 

મેનજેર (પવપશષ્ટ) બનવરા 
મરાટે ્ડલલરાસ પસટી સરાથે 
15-વષ્ણનરો કરરાર કયમો છે યુએસસીઆઈએસ 

દવરારરા મંજૂર પ્થમ 
પસપવટરાસ I-526

સધન્ણ ્ડલલરાસમરાં આરથ્ણક 
પવકરાસને આગળ વધરારવરા મરાટે 
રચરાયેલ ફં્ડનું સંચરાલન કરવરા

મરાટે પસપવટરાસની પનમણંક 
કરવરામરાં આવી હતી. ફસટ્ણ 
કેપલફરોરન્ણયરા અને નયુ યરોક્ણ 
ઇનવસેટમેનટસ

િહોંચયરા  

$5 00MM+  
ઇબી-5 કે પ િટલમરાં 

યુએસસીઆઈએસ 
દવરારરા મજૂંર પ્થમ 
પસપવટરાસ I-829

મલટીિલ ઈનવસેટમનેટ 
ફંડસે (બહુપવધ રરોકરાણ 
ભં્ડરોળ) રરોકરાણકરારરોને 
મૂ્ડીની ચૂકવણી કરી છે.

મલટીિલ ઇનવસેટમેનટ 
ફંડસને  
I -829 મંજૂરી મળી

િરત કરી 

$ 85MM+ 
ઇબી-5 કે પ િટલ િરત 
કરી

10+   
િરાઇિલરાઇનમરાં 
ઇબી-5 પ્રોજેકટસ

મેનજેમેનટ ફમ્ણવરાઇ્ડ હેઠળ 
$1 બી સંિપતિ િરાર કરી*

િહોંચયરા  

$ 600MM+   
ઇબી-5 કે પ િટલમરાં 

* એયએુમમરાં   સચંરાપલત ભં્ડરોળરો અને સલરાહકરારી પ્વકૃપતિઓ શરામલે છે. 
ભૂતકરાળનું પ્દશ્ણન ભરાપવ િરરણરામરોનરા આવશયક સચૂક નથી. વરાસતપવક િરરણરામરો પભનન હરોઈ શકે છે.

2009-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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એનવરાયએલઓ ્ડલલરાસ સરાઉથ સરાઇ્ડ હરોટેલ િરાછળની કહરાની

હવ ે કનેવરાસ હરોટલે ્ડલલ્રાસ તરીક ે નરામ બદલીન,ે આ િર્રોજ કેટ્ન ું ઐતપહરાસપક 
1911 બપલ્્ડીગંથી નવીનીકરણ કરવરામરાં આવય્ ું હત ું અન ે 2012 મરાં બ ટુીક 
હરોટલમરાં ફરીથી ખરોલવરામરાં આવી હતી. સપવપટરાસ ે એક અનનય્ મ ્ૂડી 
મરાળખરાનરો ઉિયરોગ કરય્રો હતરો જ મેરાં અમરારરા 11 ઇબી-5 રરોકરાણકરારરો 
મરાટ ે જરોખમ-સમરાયરોજપત વળતર વધરારવરા નય્ ૂ મરાર ક્ ટે ટ કેસ્ કર્્ેડપટસ્, 
ઐતપહરાસપક ટકેસ્ કર્્ેડપટસ્, અન ે ્ડલલ્રાસ િરોલીસ અન ે ફરાયર િનેશ્ન 
લરોનનરો સમરાવશે થતરો હતરો. 

પનરતંર સજ્ણનરાતમકતરા દવરારરા સચંરાપલત, પસપવટરાસ અનય લરોકરો જે તક ચૂકી 
જાય છે તનેે ઉજાગર કરવરા મરાટે ગહન પ્યતનરો હરાથ કરે છે.

1110

The 100% USCIS approval rate for Civitas-affiliated I-829 petitions referenced herein refers to petitions which USCIS has fully adjudicated 
as of the date hereof, and accordingly does not include petitions which (i) have not yet been adjudicated; (ii) were voluntarily withdrawn by 
the petitioner; or (iii) are in any stage of appeal from an initial adjudication. The success of Civitas-affiliated petitions adjudicated to date 
does not guarantee success in future cases. Past performance is not necessarily indicative of future results. Awards not necessarily specific 
to the EB-5 funds and are not indicative of project success. As of March 31, 2019.

ઇબી-5 રરોકરાણરોમરાં  $600 મપમપથી વધ ુ

મલટીિલ ઈનવસેટમેનટ ફંડસે રરોકરાણકરારરોને મૂ્ડીની 
ચૂકવણી કરી છે

પસપવટરાસ  

ટ્ેક રેકરો્ડ્ણ

2014, 2015 અન ે 2016 
મરાં સીવીટરાસન ે # 12, # 

71, અન ે # 57 “્ડ લેલ્રાસમરાં 
ઝ્ડિી વપકસપત કિંની” તરીક ે 

ઓળખવરામરાં આવી.

સપવપટરાસ ક િેપટલ ગર્િૂ  ેવરષ્ 
2017 અન  ે2018 મરાટ  ેકનકેટ્ 

્ડવેલિર ઑફ ધ યર એવરોર્્ડ 
જીતય્ ું

D CEOs 2017 મરાટ  ેમગેઝેપન 
ફરાઇનરાનસ્પયલ એકઝ્પકય્ ટુપવ 

એવરોર્્ડસ્ ફરાઇનલપસટ્
સૌથી નવીનતમ ફરાઇનરાનસ્ ટીમ

આઇ-829  
મંજૂરી દર

ઇબી-5 પ્રોજેકટ 
મજૂંરી દર100% 100%

I-526  
મંજૂરીઓ1,000+દેશરો જયરાથંી સસંથરાઓ અને 

રરોકરાણકરારરોને સવેરા આિવરામરાં આવે છે 40+ ભં્ડરોળ  
સિંણૂ્ણિણે બધં60+

સપવપ ટરાસ સીઈઓ, ્ડને હપ લી, હરાલમરાં 
િર સવેરા આિ ેછ યએુસએમરા ંરરોકરાણનરા 

્ડરાયરકેટ્રનરો બરોર્્ડ  (IIUSA), બપનનફરાકરારક 
ઇબી -5 ઉદય્રોગ વ િેરાર સગંઠન, અન ે અગરાઉ 

અધય્કષ્  હત ું  શર્ ષે ઠ્ વય્વહરાર સમપતપ
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સફળતરાિવૂ્ણક ઇબી-5 વયવહરારરો બંધ થયરા

વણ્ણવેલ વયવહરારરો રરોકરાણ મરાટે બંધ થયેલરા છે. ભૂતકરાળનું પ્દશ્ણન ભરાપવ િરરણરામરોનું આવશયક સૂચક નથી. એવરોડસ્ણ એ ઇબી-5 ફંડસ  
મરાટે આવશયકિણે ચરોકકસ નથી અને પ્રોજેકટની સફળતરાની સૂચક નથી. તમરામ વયવહરારરો 31 મરાચ્ણ, 2019 નરા રરોજ સુધીનરા છે. 

$11,500,000 | 23 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરાં 4-મરાળની કલરાસ એ મપલટફેમીલી 

કમયુપનટી 

અલટરા મિેલ સટશેન

$53,500,000 | 107 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરા ં388-યુપનટની મપલટફેમીલી કમયુપનટી 

અન ેરસેટરોરનટની જગયરા

એલેકસન

$4,500,000 | 9 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરા ં166-યુપનટની કલરાસ એ મપલટફેમેલી 

કમયુપનટી 

ઓકસ રટ્પનટી

$5,500,000 | 11 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરાં 76 ર મૂની બ ટુપક  

હરોટલન ું િ નુરવ્પકરાસ

કેનવરાસ હરોટલે ્ડલલરાસ

$15,000,000 | 30 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરાં કૉલ સનેટર અને સથરાવર પમલકત 

રરોકરાણરોથી સબંંપ ધત િરોટ્ણફરોપલયરો

$8,500,000 | 17 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરાં રસેટરોરરાનંરા પવસતરણ અને નવીકરણ

કૉલ સેંટર ઇએલ ફપેનકસ

$64,000,000 | 128 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરા ં387-ય નુપટનરો મપશર્પત  

ઉિયરોગ વપકરાસ

3700 પમ

$65,000,000 | 130્ડટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરાં 18-સ ટ્રોરી લી્ડ- સર ટ્ીફરાઈ્ડ ઑફપસ 

બપલ ્્ડપ ગં

કિેીએમજી પલરાઝરા

$8,000,000 | 16 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરાં 260-ય નુપટની મલ ટ્પફમેીલી કમય્ નુપટી 

(બહવુપ ધિરપવરારસમ દુરાય)

ઝરાગં ટ્રાયગંલ

$11,000,000 | 22 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
સરાન એનટ્રોનપયરો ટ કેસ્રાસમરા ં290-ય નુપટ કલ્રાસ એ 

મલટ્પફમેીલી કમય્ નુપટી

રરવરેરા એિરાટ્ણમનેટસ

$9,000,000 | 18 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરા ં226-ય નુપટની કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી 

કમય્ નુપટી

અલટરા યરોક્ણટરાઉન

$26,500,000 | 53 ્ડટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરાં 312-ય નુપટની વ ભૈવી સપનપયર લીવીગં 

કમય્ નુપટી

ધ ટ્ે્ડીશન એટ લવસ્ણ
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$11,500,000 | 23 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરા ં224 રૂમની ડયુઅલ  

રિરાન્ેડ્ડ સટરારવૂ્ડ હરોટલ

આલરોફટ/એલીમેનટ

$14,500,000 | 29 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
હંટીંગટન બીચ, કપેલફરોરન્ણયરામરા ં250 રૂમની  

વભૈવી હરોટેલ

િરાસરા હરોટલે અને સિરા 

$6,500,000 | 13 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
િરમેપનયન બેપસન રરજન, ટેકસરાસમરાં મેરરયરોટ  

દવરારરા બે ફેરફીલ્ડ ઇન એન્ડ સયુટસ 

$3,000,000 | 6 ્ડટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરા ં94-ય નુપટની કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી 

કમય્નૂપટપ

28ટવનેટીએઈટફેરફીલ્ડ ઇન એન્ડ સયુટસ 

$10,000,000 | 20 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરાં 242-ય નુપટની મલ ટ્પફમેીલી કમય્નૂપટપ 

અન ે રપટ લે સિ્ સે

હરાવવેસટ લૉફટસ

$5,000,000 | 10 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
ઇગલ ફરો્ડ્ણ શેલ રરજન, ટેકસરાસમરા ંત્રણ ફેરરફલ્ડ  

ઇન એન્ડ સયુટસ મેરરયરોટ

ફેરફીલ્ડ ઇન એન્ડ સયુટસ

સફળતરાિવૂ્ણક ઇબી-5 વયવહરારરો બંધ થયરા

વણ્ણવેલ વયવહરારરો રરોકરાણ મરાટે બંધ થયેલરા છે. ભૂતકરાળનું પ્દશ્ણન ભરાપવ િરરણરામરોનું આવશયક સૂચક નથી. એવરોડસ્ણ એ ઇબી-5 ફંડસ  
મરાટે આવશયકિણે ચરોકકસ નથી અને પ્રોજેકટની સફળતરાની સૂચક નથી. તમરામ વયવહરારરો 31 મરાચ્ણ, 2019 નરા રરોજ સુધીનરા છે. 

$5,000,000 | 10 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરાં 103-ર મૂની અિસ ક્ લે  

ઓલ-સય્ ટૂ એકસ્ટને ્્ડ્ેડ-સ ટ્ ે મ રેપયરોટ હરોટ લે

$33,000,000 | 66 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
નયૂ જસથીનરા જસથી શહેરમરા ંકલરાસ એ  

પમકસ્ડ-યઝુ ્ડવેલિમનેટ

હ્ડસન એકસચનેજરેપસ્ડનેસ ઈન ્ડલલરાસ કેનયરોનસ હરોટલે

$20,000,000 | 40 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરા ં399-ય નુપટ ની કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી 

કમય્નૂપટપ

અલટરા સટ્ને્ડ

$10,000,000 | 20 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલરાસ, ટેકસરાસમરા ંબ ેઅફરો્ડ્ણબલ એસીસટે્ડ પલજવંગ 
ફપેસપલટીસ (િરવ્ડતરા ંમદદ-કરલે રહેણરાંક વયવસથરા)

લવેસેટ એન્ડ પસમિસન પલસે

$18,500,000 | 37 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્  
$3,500,000 | 7 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્   

હય્ સુ ટ્ન, ટ કેસ્રાસમરા ં267-ય નુપટની કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી 
કમય્નૂપટપ 

1414 ટેકસરાસ ્ડરાઉનટરાઉન

$57,500,000 | 115 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
હય્ સુ ટ્ન, ટ કેસ્રાસમરા ં2251 રમૂની  

વભૈવી હરોટલે

હરોટલે એલેકઝરાનડ્રા 
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$13,000,000 | 26 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરા ં204-ય નુપટની કલ્રાસ  

એ મલટ્પફમેીલી કમય્નૂપટપ

પબશિ આટસ્ણ ગેટવે

$20,000,000 | 40 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
નરાિરા વલેી, કપેલફરોરન્ણયરામરા ંહરાલ નફરાકરારક  

વભૈવી રરસરોટ્ણનુ ં145 રૂમનુ ંપવસતરણ

$7,000,000 | 14 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
મ રેપયરોટ દવ્રારરા 128 ર મૂની  સિ્ર્પ ગંહપલ સય્ ટુસ્ અન ે 
મ કેકપની, ટ કેસ્રાસમરાં હીલ ટ્ન દવ્રારરા 107 ર મૂની હરોમ 2 

સય્ ટુસ્

મેરરયરોટ દવરારરા જસપ્ગંહીલ સયુટસ 
 પહલટન દવરારરા હરોમ2 સયુટસ મેરરટરાઇઝ કૉમનસ

$11,500,000 | 23 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
સરાન એનટ્રોનપયરો, ટ કેસ્રાસમરા ં330-ય નુપટની કલ્રાસ  

એ મલટ્પફમેીલી કમય્ નુપટી

બલુવ્ડ્ણ મરાકવેટસપલસે ખરાતે ટ્ે્ડહરાઉસ

$8,000,000 | 16 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
સરાન એનટ્રોનપયરો, ટ કેસ્રાસમરા ં271-ય નુપટની  

કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી કમય્ નુપટી 

$13,500,000 | 27 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસમરા ં256 રમૂની ્ડય્ અુલ  

બર્રાન્્ડ્ેડ મ રેપયરોટ હરોટલ

સેંટ િરોલ સકવરે ખરાતે બરાલ્ડવીન મેરરયરોટ ્ડલલરાસ નરોથ્ણ દવરારરા  
એસી એન્ડ રેપસ્ડનેસ ઈન

$5,500,000 | 11 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
નયૂ રરોશેલ, નયૂયરોક્ણમરા ં71-યુપનટની કલરાસ એ મપલટફેમેલી 

કરોમયુપનટી અન ેરરટેલ સિેસ

પપ્નટ હરાઉસ

$7,500,000 | 15 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
$5,000,000 | 10 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 

ફરોનપકસ્, એરપઝરોનરામરાં 227-ય નુપટની કલ્રાસ  
એ મલ ટ્પફમેીલી કમય્ નુપટી 

$10,000,000 | 20 ્ડટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
્ડનેવર, કરોલરોરરા્ડરોમરા ં176- મરાઇકર્રો-ય નુપટની  

કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી કમય્ નુપટી 

્ડલેરાવરે લરોફટસ સકરા્ણ સનેટ્લ એવનેયુ

$7,500,000 | 15  ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
$4,000,000 | 8 ઇકવ્પટી ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
ફરોર ટ્ વરથ્, ટ કેસ્રાસમરા ં187-ય નુપટની કલ્રાસ એ 

મલટ્પફમેીલી કમય્ નુપટપ

રસે સટ્ીટ લરોફટસ

$9,500,000 | 19 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
વૉલરાિરોલ, મસે ચેય્ સુ ટેસ્મરા ં157- ય નુપટની  

કલ્રાસ એ મલટ્પફમેીલી કમય્ નુપટપ

$29,000,000 | 58 ્ડ ટે ઈનવ્ સે ટ્રસ્ 
હય્ સુ ટ્ન, ટ કેસ્રાસમરાં 321 ર મૂની કલ્રાસ એ   

સપનપયર લીવીગં ફસેીલીટી

અલટરા ઇસટરલીધ ટ્ે્ડીશન-બફેલરો સિી્ડવે

સફળતરાિવૂ્ણક ઇબી-5 વયવહરારરો બંધ થયરા

વણ્ણવેલ વયવહરારરો રરોકરાણ મરાટે બંધ થયેલરા છે. ભૂતકરાળનું પ્દશ્ણન ભરાપવ િરરણરામરોનું આવશયક સૂચક નથી. એવરોડસ્ણ એ ઇબી-5 ફંડસ  
મરાટે આવશયકિણે ચરોકકસ નથી અને પ્રોજેકટની સફળતરાની સૂચક નથી. તમરામ વયવહરારરો 31 મરાચ્ણ, 2019 નરા રરોજ સુધીનરા છે. 



પ્રોજેકટ: 3700એમ 
સથળ: ્ડલલરાસ, ટેકસરાસ

પવહંગરાવલરોકન
3700 એમ એ 387 ય નુપટની વ ભૈવી મલ ટ્પફ ેમીલી 
કરોમય્ નુપટી અન ે રપટ લે સિ્ ેસ છ ે જ ે ્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસનરા 
બસ ટ્લપ ગં અિટરાઉન વપસ ત્રારમરા ં સ થ્પત છ .ે સપવપટરાસ ે 
આ િ ર્રોજ કે ટ્ન ે આશંપક રીત ે ફરાયનરાનસ્ આિવરા મરાટ ે 
128 રરોકરાણકરારરો િરાસ થેી $64,000,000 ઇબી-5  
સપનપયર લરોન િ ર્દરાન કરી હતી. ફરોર ેસ ટ્ સપટી (NYSE: 
FCE.A), મપલકત મરાટ નેી વપકરાસકર ત્રા, રરાષ ટ્ ર્ીય સ ત્ર ે 
મરાનય્તરા ધરરાવતી ્ડ વેલિમને ટ્ ફર મ્ છ ે અન ે 50 કરતરા ં 
વધ ુ વરષ્રોથી સરારવ્જનપક રિૂ ે વ ેિરાર સરાથ ે જરો્ડરાય લેી છ .ે

પ્રોજેકટ: મટવેજ કૉમનસ 
સથળ: નરાિરા વેલી, કેપલફરોરન્ણયરા

પવહંગરાવલરોકન
મરૅપટપ કૉમનસ્ હરાલનરા મ રેપટપઝ રપસરોર ટ્ એન ્્ડ સિ્રાન ું 
145-ર મૂન ું વપસ ત્રણ છ,ે જ ે ક લેપફરોરન્પયરાનરા નરાિરા વ લેીનરા 
વરાઇન કટં ર્ીમરાં સથ્પત વપશવ્ વપખય્રાત વ ભૈવી રીસરોર ટ્ 
છ .ે સપવપટરાસ ે આ િર્રોજ કે ટ્ન ે આશંપક રીત ે ફરાયનરાનસ્ 
આિવરા મરાટ ે 40 રરોકરાણકરારરો િરાસ થેી $20,000,000 
ઇબી-5 મ ઝેનેરાઇન લરોન િર્દરાન કરી હતી. ધ મરૅપટપ સરાન 
ફર્રાનસ્પસ ક્રોમરાં વરાઇન કટં ર્ીની નજીકનરા રપસરોર ટ્સ્મરાનં ું એક છ ે 
અન ે ત મેરાં વ લેન સે (સખુરાકરારી) સિ્રા, વરાઇન ટ સે ટ્પ ગં ર મૂસ્ 
અન ે આઉટ્ડરોર ઇવને ટ્ સિ્ સે છ .ે 

કેસ  સટ્ડીઝ

ટેકસરાસમરાં
કેસ સટ્ડીઝ 

કપેલફરોરન્ણયરામરાં

પ્રોજેકટ: ધ ટે્્ડેશન એટ લવસ્ણ  
સથળ: ્ડલલરાસ, ટેકસરાસ

પવહંગરાવલરોકન
ધ ટર્્ેડ શેન એટ લવરસ્ એ 316 ય નુપટની લકઝ્રી સપનપયર 
લીવીગં કમય્ નુીટી છ ે જ ે ્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસનરા હરાર દ્મરાં 
સથ્પત છ.ે સપવપટરાસ ે આ િર્રોજ કે ટ્ન ે આશંપક રીત ે ફરાયનરાનસ્ 
આિવરા મરાટ ે 53 રરોકરાણકરારરો િરાસ થેી $26,500,000 ઇબી-5 
મઝેનેરાઇન લરોન િર્દરાન કરી હતી. સને ટ્ર્લ ્ડલલ્રાસનરા સૌથી 
િર્ખય્રાત િ્ડરોશ વપસત્રારરોનરા આતંરછ દે િર વય્ હૂરાતમ્ક 
રીત ે આવલે ુ,ં ધ ટર્્ેડ શેન એટ લવરસ્ એ આકરષ્ક ક ટુ ુબં-લકષ્ી 
સ ટેપ ગંમરાં અતય્તં ઉચચ્ ગ ણુવતત્રાની સીનીયરસ્ હરાઉઝપ ગં 
િ રૂી િરા્ડ ે છ .ે

પ્રોજેકટ: િેસી હરોટેલ એન્ડ સિરા 
સથરાન: હંટીંગટન બીચ, કેપલફરોરન્ણયરા

પવહંગરાવલરોકન
િ ેસી હરોટ લે એન ્્ડ સિ્રા લરોસ એજંલસનરા સરાઉથવ ેસ ટ્ 
ક લેપફરોર ન્પયરાનરા હટંીગં ટ્ન બીચમરાં સ થ્પત 250 ર મૂની 
વ ભૈવી હરોટ લે છ .ે સપવપટરાસ ે આ િ ર્રોજ કે ટ્ન ે આશંપક 
રીત ે ફરાયનરાનસ્ આિવરા મરાટ ે 29 રરોકરાણકરારરો િરાસ થેી 
$14,500,000 ઇબી-5 મ ઝેનેરાઇન લરોન િ ર્દરાન કરી હતી. 
િ ેસી હરોટ લે એન ્્ડ સિ્રાન ે િ ેસપફપક હરોસિ્પટરાલપટી ગ ર્ િુ 
દવ્રારરા મરાલપકી ધરરાવતી અન ે સચંરાલપત ચરાર વ ભૈવી હરોટલનરા 
જથૂ, મ રેપટપજ કલ કેશ્નનરા સભય્ તરીક ે બ ર્રાન ્્ડ ્ેડ કરવરામરા ં 
આવ લે છ .ે

પ્દરાન કરેલ કેસ સટ્ડીઝ પસપવટરાસ ઇબી-5 કેપ િટલ અથવરા તેનરા આનુષંપગકરોનરા વયવસરાયને વયરાિક રૂિે રજૂ કરતરા નથી. 
ભૂતકરાળનું પ્દશ્ણન ભરાપવ િરરણરામરોનરા આવશયકિણે સૂચક નથી. વરાસતપવક િરરણરામરો પભનન હરોઈ શકે છે.

પ્દરાન કરેલ કેસ સટ્ડીઝ પસપવટરાસ ઇબી-5 કેપ િટલ અથવરા તેનરા આનુષંપગકરોનરા વયવસરાયને વયરાિક રૂિે રજૂ કરતરા નથી. 
ભૂતકરાળનું પ્દશ્ણન ભરાપવ િરરણરામરોનરા આવશયકિણે સૂચક નથી. વરાસતપવક િરરણરામરો પભનન હરોઈ શકે છે.
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કેસ સટ્ડી
નયુ જસથીમરાં

કેસ સટ્ડી
નયૂ યરોક્ણમરાં

પ્રોજેકટ: હ્ડસન એકસચેનજ 
સથળ: જસથી પસટી, નયુ જસથી

પવહંગરાવલરોકન
હ્ડસન એકસ્ચનેજ્ એ મનેહટન, નય્ ૂ યરોર ક્થી સીધરા 
હ્ડસન નદી િર, નય્ ૂ જરસ્ીનરા જરસ્ી શહ રેમરાં  કલ્રાસ એ 
મપકસ્્ડ-ય ઝુ ્ડ વેલિમને ટ્ છ.ે સપવપટરાસ ે આ િર્રોજ કે ટ્ન ે 
આશંપક ફરાયનરાનસ્ આિવરા મરાટ ે 66 રરોકરાણકરારરો િરાસ થેી 
$33,000,000 ઇબી-5 મ ઝેનેરાઇન લરોન આિી હતી. હ્ડસન 
એકસ્ચનેજ્ આગરામી દસ વરષ્મરાં મરાસ ટ્ર કમય્ નુપટીનરા 
બપલ ્્ડપ ગંમરાં હ્ડસન એિરાર ટ્મને ટ્સ્ તરીક ે મખુય્ વપકરાસમરાં 
િર્થમ િગલ ું છ .ે ફરોર સે ટ્ સપટી (NYSE: FCE.A), મપલકત 
મરાટનેી વપકરાસકર ત્રા, રરાષ ટ્ર્ીય સત્ર ે મરાનય્તરાિર્રાિ ત્ 
્ડ વેલિમને ટ્ ફરમ્ છ ે અન ે 50 કરતરાં વધ ુ વરષ્રોથી સરારવ્જનપક 
રિૂ ે વ િેરાર કરી રહી છ.ે 

પ્રોજેકટ: પપ્નટહરાઉસ 
સથળ: નયૂ રરોશેલ, નયૂયરોક્ણ

પવહંગરાવલરોકન
 િ ર્પન ્ટહરાઉસ 71-ય નુપટની ક લ્રાસ એ ન ય્ ૂ રરોશ લે, 
ન ય્ યૂરોર ્કમરા ં મલ ્ટપફ ેમીલી કમ ય્ નૂપટપ અન ે રપટ લે સિ્ ેસ 
છ .ે સપવપટરાસ ે આ િ ર્રોજ કે ્ટન ે આશંપક ફરાયનરાન સ્ આિવરા 
મરાટ ે 11 રરોકરાણકરારરો િરાસ ેથી 5,55,00,000 ઇબી-5 
મ ેઝ નેરાઇન લરોન આિી હતી. િ ર્પન ્ટહરાઉસમરા ં 3,000 ચરોરસ 
ફ ુટ જમીન સ ત્રની રપટ લે સિ્ ેસ છ .ે મ ેગરાલપથ ક ેિપટલ 
મ ને જેમ ને ્ટ ત ેમજ ઇસ ્ટ એન ્્ડ હ્ડસન રપયલ એસ ્ટ ટે એ 
મપલકતનરા વપકરાસકર ત્રાઓ છ .ે

આિવરામરાં આવ લે ક ેસ સ ટ્્ડીઝ સપવપટરાસ ઇબી-5 ક ેિપટલ અથવરા તનેરા 
આન ષુગંપકરોનરા વય્વસરાયન ે વય્રાિક રિૂ ે રજ ૂ કરતરા નથી. ભ તૂકરાળન ું િ ર્દર શ્ન ભરાવપ 
િરપણરામરોન ું આવશય્કિણ ે સ ચૂક નથી. વરાસ ત્વપક િરપણરામરો ભપનન્ હરોઈ શક ે છ .ે

આિવરામરાં આવ લે ક ેસ સ ટ્્ડીઝ સીવપટરાસ ઇબી-5 ક ેિપટલ અથવરા તનેરા 
આન ષુગંપકરોનરા વય્વસરાયન ે વય્રાિક રિૂ ે રજ ૂ કરતરા નથી. ભ તૂકરાળન ું િ ર્દર શ્ન ભરાવપ 
િરપણરામરોન ું આવશય્કિણ ે સ ચૂક નથી. વરાસ ત્વપક િરપણરામરો ભપનન્ હરોઈ શક ે છ .ે
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રરોકરાણરો 
“અમરારી રરોકરાણ સપમપત રરયલ એસટેટ અને ફરાઇનરાનસનરા ક્ષેત્રરોમરાં 

પનષણરાતરોની બનલેી છે. અમરારી સયુંકત કશુળતરા દવરારરા, અમે સમજીએ 
છીએ કે ઉિર અને નીચે બનંે ચરિનું સચંરાલન કેવી રીતે કરવું.”

અમે અમરારરા ગ્રાહકરો મરાટે આકષ્ણક, ઉચચ-ગુણવતિરાવરાળરા રરોકરાણની તકરો લરાવવરા મરાટે ટરોચનરા 
પનષણરાતરોનરા નેટવક્ણ િર આધરાર રરાખીને, અનય લરોકરો ચૂકી જાય છે તે વયૂહરચનરાઓને ઉજાગર કરીને, 

વધુ ગહન પ્યતનરો હરાથ ધરીએ છીએ.

અમરારરા ટીમ સરોસ્ણ  
 સિધરા્ણથ ી  ઉિર

ઇબી-5 લી્ડરશીિ
“સપવપટરાસ” નરો સિ્રધ્રાતમ્ક લરાભ તનેી આતંરરરાષ ટ્ર્ીય સરાસં ક્ કૃતપક સકષ્મતરાની સરાથ ે 
સરાથ ે ય .ુએસ. બજરારરોમરાં તનેી ઊ્ંડી ક શુળતરામરાથંી મળ ે છ.ે 2009 થી, અમ ે 40 થી 
વધ ુ દશેનરા રરોકરાણકરારરોન ે ઇબી-5 િર્રોગર્રામ દવ્રારરા અમ રેપકન સવ્િન્ન ે સરાકરાર કરવરા 
અિનરાવય્રા અન ે ઉજવણીમરાં મદદ કરી છ.ે”
અમ ે ઇબી-5 ઉદય્રોગમરાં નપરવ્પવરાદિણ ે અગ ર્ણી છીએ. 10 વરષ્ મરાટ ,ે અમ ે રરોકરાણકરારરોન ે ય ુ.એસ. નરા કરાયમી રહીશ 
દરજજ્રા તરફનરા સફરમરાં ઇબી-5 વરોટર સ્ન ે ન વેપગ ટે કરવરામરા ં મદદ કરી રહય્રા છીએ. ત ે ઉિરરાતં,  સપવપટરાસ ે ઇબી-5 
સ ધુરારણરા, અખ્ંડપતતરાનરા િગલરાં અન ે ઉદય્રોગની શ ર્ ષે ઠ્ િ ર્થરાઓ અગં નેરા િ ર્યતન્રોની નતેરાગીરી કરી છ ે જ ે સમગ ર્ 
ઇબી-5 ઉદય્રોગન ે ટ કેરો આિવરામરાં અન ે મજબ તૂ બનરાવવરામરાં મદદ કર ે છ .ે

જરોનરાથન કેન્ણ 
પ્ મુખ અને  ચ ી ફ  ઇ ન વેસ ટ મેનટ  ઑર ફસર

ટીલી બરોચ્ણસ્ણ
્ડ ી રે ક ટ ર ,  એસેસ  મેનેજ મે ન ટ

્ડેપવ્ડ લી, સીએફએ
્ડ ી રે ક ટ ર ,  ર રો ક રા ણ રો

સિંપત સચંરાલન  
(એસેટ મનેજેમનેટ)
“એસેટ મનેજેમનેટ ર્ડપવઝન બરાધંકરામ પ્ગપતની દખેરખે રરાખવરા, 
પવકરાસકતરા્ણઓને ભં્ડરોળ આિવરા અને નરોકરી રચવરાની તકરો શરોધવરા મરાટે 
જવરાબદરાર છે.”
એકવરાર પ્રોજેકટનું બરાધંકરામ શરૂ થઈ જાય, િછી અમને રસીદરો અને ઈનવરોઈસીસનરા સવરૂિમરાં ખચ્ણનરા િરૂરાવરા સરાથે 
પવકરાસકતરા્ણઓ તરફથી મરાપસક ઉિરા્ડની પવનંતીઓ મળે છે. અમે તમરામ ઉિરા્ડ પવનંતીઓની સમીક્ષરા કરીને ખરાતરી 
કરીએ છીએ કે મળૂ બજેટ અનસુરાર ભં્ડરોળનરો ખચ્ણ કરવરામરાં આવે છે અને આયરોજન મજુબ પ્રોજેકટનું કરામ આગળ વધી 
રહું છે. અમે કરોઈિણ ફં્ડ ફરાળવવરા આવે તે િહલેરાં તે કરાય્ણ િૂણ્ણ થયું છે તે ચકરાસવરા મરાટે સવતંત્ર પનરીક્ષણ કિંનીઓ િર 
આધરાર રરાખીએ છીએ. અમે પ્ગપતની િુપષ્ટ કરવરા મરાટે ઑનસરાઇટ મલુરાકરાતરો િણ કરીએ છીએ. પનમરા્ણણ ખચ્ણ અને અનય 
સબંંપ ધત મેરટ્કસની નજીકથી પનરીક્ષણ કરીને, અમે ટૂંક સમયમરાં રરોજગરારની રચનરાનરો અંદરાજ કરાઢી શકીએ છીએ અને 
તનેી ખરાતરી કરીએ છીએ કે તે આયરોજન મજુબ આગળ વધી રહું છે. દરેક પત્રમરાપસક ગરાળરામરાં અમે રરોકરાણકરારરોને 
બરાધંકરામ પ્ગપત, રરોજગરારની રચનરા અને અનય સબંંપ ધત મરાપહતી અંગનેરા અહવેરાલરો મરોકલીએ છીએ.

રરોકરાણકરાર સબંધંરો 
“પસપવટરાસ ફકત તમરારરા રરોકરાણ િર તમને અિ ટુ ્ડેટ રરાખવરા કરતરાં ઘણં વધરારે છે. 

અમરારી ટીમ તમરારરા રરોકરાણરોનું સચંરાલન કરવરા અને સબંધંને ઇબી-5 કરતરા વધુ 
પવકસરાવવરા મરાટે પ્પતબદધ છે.” 

ઇબી-5 મરાં અમરારી સફળતરા િર વપસત્રણ કરતરા,ં સપવપટરાસ ય .ુએસ. રપયલ એસ ટ્ ટેમરાં વપશપષ ટ્, ભપનન્ 
રરોકરાણ વય્ હૂરચનરાઓ અન ે અમરારરા વ કૈલિ્પક રરોકરાણ વપભરાગ દવ્રારરા લરોજપ ગં િણ આિ ે છ.ે કિંની 60 થી વધ ુ 

રરોકરાણરોમરાં સચંરાલન હઠેળ 1.4 બપલપયન ્ડરોલરથી વધ ુ સિંતત્પ ધરરાવ ે છ.ે અમ ે વ શૈવ્પક રરોકરાણકરારરોન ે કરાયમી 
વસવરાટ િર્રાિ ત્ કરય્રા િછી લરાબંરા સમય સધુી ત મેનરા િરપવરાર મરાટ ે ત મેનરા નરાણરાકીય લકષ્ય્રોન ે િરપિ રૂ ણ્ 

કરવરામરાં સહરાય કરીએ છીએ.
મેન યુએલ એફ. ઓરટ્ણજ
્ડ ી રે ક ટ ર ,  ર રો ક રા ણ ક રા ર  સં બં ધ રો
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પસપવટરાસ એ કટેલરાક ઇબી-5 
પ્રાદેપશક કેનરિ સચંરાલકરોમરાનંુ ંએક 

છે જેણે રરોકરાણકરારરોન ેપબનશરતી કરાયમી 
યુનરાઇટે્ડ સટેટસનરા રહીશનરો દરજજરો અને 

તેમનરા રરોકરાણરોની ચુકવણી કરવરામરા ંસફળતરાિવૂ્ણક 
મદદ કરી છે.”

રરવેલ એપનચયરા, પસપવટરાસ કેપિટલ ગુ્િનરા 
સહ-સથરાિક અને મેનેજજંગ ર્ડરેકટર.

25
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રરોકરાણકરારને યુએસસીઆઈએસ તરફથી લબંરાવલે 
કરાનનૂી દરજજા અંગનેરો િત્ર પ્રાપત થરાય છે. 

રરોકરાણકરારનરો સસટેઈનમેનટ પિરરય્ડ સમરાપત થરાય 
તરો જ રરોકરાણકરાર મુદ્દલ િરત મેળવવરા મરાટે લરાયક 

બને છે.

યુએસસીઆઈએસ પનણ્ણય લે છે
(I-829 ચ કૂરાદરો)

ફરોરમ્ I-829 અરજીની મજંરૂી િર, 
શરતરો દ રૂ કરવરામરાં આવ ે છ ે અન ે 

નપવરાસ સથ્રાયી બન ે છ .ે

તૈયરાર કરરો રરોકરાણ અમલીકરણ પ્રરિયરા શરૂ કરરો યુએસસીઆઈએસ સમીક્ષરા સમીક્ષરા ફરોમ્ણ I-829

પનયમરોની સૂ પ ચ

નોંધ: એપપ્લ 2019 મરાં સધુરારેલ* આ સમયમયરા્ણદરા મરાત્ર સરામરાનય મરાપહતીનરા હેતઓુ મરાટે છે. પ્સતુત કરરાયલે સરરેરાશ વત્ણમરાન પ્રિીયરાનરા સમયનરો ચરોકકસ અંદરાજ િરૂરો િરા્ડવરાનરો પ્યરાસ કરવરા મરાટે નથી અને ઇબી-5 
ઇમીગ્શેન પ્રરિયરા િૂણ્ણ કરવરા મરાટે જરૂરી વરાસતપવક સમય, િસંદગીનરા રરોકરાણ, દરેક વયપકતનરા સજંરોગરો અને અનય િરરબળરોને આધરારે, કેટલીકવરાર નોંધિરાત્ર રીતે બદલરાય છે. િીિલસ રરિપસ્લક ઓફ ચરાઇનરા (હોંગકોંગ અને 
તરાઇવરાન પસવરાય) મરાટે ચરાજ્ણિરાત્ર સભંપવત રરોકરાણકરારરોએ નોંધ લવેી જરોઈએ કે યુ.એસ. સટેટ ર્ડિરાટ્ણમનેટે ચીનને ચરાજ્ણિરાત્ર ઇબી-5 પ્રાદેપશક સનેટર પ્રોગ્રામ પવઝરા અરજદરારરો મરાટે પવઝરા ઉિલસ્ધતરા કટ-ઑફ તરારીખ 
પનધરા્ણરરત કરી છે, જે ઉિર દશરા્ણવલે પ્રરિયરામરાં િગલરા [3] મરાં નું નોંધિરાત્ર પવલબંમરાં િરરણમશે. આ વીઝરા ઉિલસ્ધતરાનરા બેકલૉગ સરાથે, આ પ્કરારનરા રરોકરાણકરારને ઇપમગ્નટ પવઝરા સરુપક્ષત કરવરા અને યનુરાઇટે્ડ સટેટસમરાં 
શરતી સથરાયી પનવરાસી દરજજરો (કયરાં તરો અમેરરકન કૉનસયલુેટ અથવરા એમબસેી ખરાતે ઇપમગ્નટ પવઝરા પ્રોસેજસંગ દવરારરા અથવરા યનુરાઇટે્ડ સટેટસમરાં દરજજાની ગરોઠવણ મરાટે અરજી દવરારરા) પ્રાપત કરવરા સક્ષમ બનરાવતરાં, 
યએુસસીઆઈએસ દવરારરા ચીનમરાં ચરાજ્ણિરાત્ર રરોકરાણકરારની ફરોમ્ણ I-526 ની અરજીની મજૂંરી અને ઇબી-5 પવઝરા ઉિલસ્ધ થરાય તે સમયની વચચે ઘણરા વષમો વીતી ગયરા હરોઈ શકે છે. પવઝરા બેકલરોગને લરાગુ િ્ડતરો ઇબી-5 
રરોકરાણનરો સમયગરાળરો વધરારવરાની િણ જરૂર િ્ડી શકે છે, જે રરોકરાણકરારની સભંપવત (િરંતુ ગરેંટી નહીં) રરોકરાણની આવકનરા વળતરને પવલંપબત કરી શકે છે. તમરારરા કેસનરા પવપશષ્ટ સજંરોગરો અને પવઝરા ઉિલસ્ધતરાનરા બેકલૉગ 
તનેે કેવી રીતે અસર કરી શકે તે અંગે ચચરા્ણ કરવરા મરાટે કકૃિરા કરીને તમરારરા ઇપમગ્શેન એટનથીનરો સંિક્ણ કરરો. કકૃિરા કરીને વધુ પવગતવરાર મરાપહતી મરાટે લરાગુ ખરાનગી પલસેમનેટ મમેરોરેન્ડમ અને સપસ્સરિપશન કરરારની સમીક્ષરા કરરો. 

આ દસતરાવજે કરોઈિણ અપ ધકરારક્ષેત્રમરાં કરોઈિણ પસકયરુીટીની ખરીદી અથવરા વચેરાણ સબંધંી ઓફર અથવરા અનરુરોધ કરતું નથી જેમરાં આવી ઓફર અથવરા અનરુરોધ અથવરા કરોઈ િણ વયપકતને તે ઓફર અથવરા અનરુરોધ કરવું, 
તે ગરેકરાનનૂી હરોય અને અપ ધકકૃત ન હરોય. િરૂી િરા્ડવરામરાં આવલેી મરાપહતી અને અપભપ્રાયરો ફકત મરાપહતીનરા હેતઓુ મરાટે જ છે અને તમેરાં અનય સ્રોતરો તરફથી પવચરારરો, અંદરાજરો અને મરાપહતી શરામલે હરોઈ શકે છે જે સચરોટ 
હરોઈ શકે અથવરા ન િણ હરોઈ શક.ે બધી મરાપહતી સચૂનરા વગર ફેરફરાર અથવરા સધુરારરાને િરાત્ર છે.

રરોકરાણનું મલૂયરાંકન કરરો અને 
ભં્ડરોળનરા સ્રોત તૈયરાર કરરો

1. પસપવટરાસ પ્શનરાવપલ િૂણ્ણ 
કરરો

2. પ્રોજેકટનરા કરાનનૂી 
દસતરાવજેરોની સમીક્ષરા કરરો 

3. તમરારરા ઇપમગ્ેશન એટનથી 
સરાથે ભં્ડરોળનરા સત્રરોત તૈયરાર 
કરરો

તૈયરાર કરેલરા કરાનનૂી દસતરાવજેરો અને 
ટ્રાનસફર કરેલી મૂ્ડી

પસપવટરાસ મૂ્ડીની પ્રાપપતની િુપષ્ટ કરશે 
અને રસીદ આિશે

રરોકરાણ સમયગરાળરો1:
ભં્ડરોળ મેળવયરા િછી અને કરાગળની 
કરાય્ણવરાહી કરવરામરાં આવે તે િછી 
વયપકતઓની મૂ્ડી “જરોખમ િર” ગણવરામરાં 
આવે છે. િસંદ કરેલરા ભં્ડરોળમરાં સથરાપિત 
શરતરો અનસુરાર ફં્ડ રરોકેલું રરાખવરામરાં આવશે

ફરોમ્ણ I-526 પિરટશન તૈયરારી
યએુસસીઆઈએસ (યુનરાઈટે્ડ સટેટસ 
પસરટઝનશીિ એન્ડ ઇપમગ્ેશન 
સરવ્ણસીસ, યુ.એસ. ર્ડિરાટ્ણમેનટ ઑફ 
હરોમલેન્ડ પસકયુરરટીની એજનસી) ની 
રજૂઆત મરાટે ઈનવસેટરનરા એટનથી ફરોમ્ણ 
I-5262 અરજી તૈયરાર કરે છે.

ફરોમ્ણ I-526 અરજીનરો 
ચૂકરાદરો(યુએસસીઆઈએસ 
પનણ્ણય લે છે)
યએુસસીઆઈએસ તનેરા 
પનણ્ણયની રરોકરાણકરારનરા 
વકીલને સૂચનરા આિે છે

ફરોમ્ણ I-526 અરજીની 
રજૂઆત (પિરટશન 
સબપમશન)
રરોકરાણકરારની એટનથી 
યુએસસીઆઈએસ સમક્ષ 
I-526 અરજી રજૂ કરે છે

ઇપમગ્નટ પવઝરા અથવરા 
એ્ડજસટમેનટ ઑફ સટેટસ
રરોકરાણકરારનરા એટનથી ઇપમગ્નટ પવઝરા 
અથવરા સટેટસ એ્ડજસટમનેટ 
(એઓએસ) મરાટે અરજી કરે છે.

ફરોમ્ણ I-829 અરજીની રજૂઆત
(શરતરોને દૂર કરવી)
ગર્પન કરાર ્્ડની સમરાિ ત્પનરા 90 
દપવસ િહ લેરા,ં રરોકરાણકરારનરા વકીલ 
ફરોરમ્ I-8294 રજ ૂ કર ે છ ે

21-27 મપહનરા* 24 મપહનરા

75-90 મપહનરા

*કકૃિરા કરીને નીચે વરાંચરો. ચરાઇનીઝ નરાગરરકરો મરાટે ઇબી-5 પવઝરાનું િુનરરાવત્ણન 
પ્રરિયરાનરા સમયને લંબરાવી શકે છે. 30-39 મપહનરા

1 - “રરોકરાણનરો સમયગળરો”એટલે કે જે સમયગરાળરા દરપમયરાન રરોકરાણકરારની મૂ્ડી 
વયરાિરારી સરાહસમરાં રરોકરાયેલી રહે છે.

2 - “ફરોમ્ણ I-526” એટલે ક ેિરદેશી ઉદ્રોગ સરાહપસક દવરારરા ફરોમ્ણ I-526, ઇપમગ્શેન 
પિટીશન. આ ફરાઇજલંગ, ઇબી-5 પ્રોગ્રામનરા પનયમરો હેઠળ ઇપમગ્નટ તરીકેનરા દરજજા મરાટે 
યુએસસીઆઈએસન ે અરજી કરવરા મરાગંતરા  પવદેશી રરોકરાણકરાર દવરારરા સુપ્તકરવરામરા ંઆવ ેછે. જરો 
મંજૂર કરવરામરા ંઆવે તરો, રરોકરાણકરાર, રરોકરાણકરારનરા જીવનસરાથી અને એકવીસ વષ્ણથી ઓછી ઉંમરનરા 
રરોકરાણકરારરોનરા અિરરપણત બરાળકરો કરાયમી પનવરાસી દરજજા મરાટે અરજી કરી શક ેછે. ફરોમ્ણ I-526 ની 
અરજી રરોકરાણકરાર વતી તેનરા ઇપમગ્શેન એટનથી દવરારરા સબપમટ કરવરામરા ંઆવ ેછે અન ેતેમરા ંઇબી-5 
આપ ધન પ્રોજેકટમરા ંરરોકરાણ કરવરામરા ંઆવી રહેલી મૂ્ડી કરાયદેસર રીતે મૂ્ડી મેળવવરામરા ંઆવ ેછે તેનરો 
િરુરાવરો શરામેલ છે.

3 - “કરાયમી પનવરાસી કરા્ડ્ણ” એટલે ક ેયુએસસીઆઈએસ દવરારરા સથરાયી રહેવરાસીઓને 
યુનરાઇટે્ડ સટેટસમરા ંરહેવરા અન ેકરાય્ણ કરવરાનરા અપ ધકકૃતતરાનરા િરુરાવરા તરીક ેજારી કરરાયેલ કરા્ડ્ણ છે. 
કરાયમી પનવરાસી કરા્ડ્ણન ે“ગ્ીન કરા્ડ્ણ” તરીક ેિણ ઓળખવરામરા ંઆવ ેછે અને ફરોમ્ણ I-829 અરજી મંજૂર 
થરાય તયરંા સધુી શરતી રહે છે. 

4 - “ફરોમ્ણ I-829” એટલે કે કરાયમી પનવરાસી દરજજા િરની શરતરો દૂર કરવરા મરાટે ઉદ્રોગ 
સરાહપસક દવરારરા કરવરામરાં આવતી અરજી, ફરોમ્ણ I-829. આ ફરાઇજલંગ યુએસસીઆઈએસને 
તેમની સથરાયી પનવરાસી દરજજા િરની શરતરોને દૂર કરવરા અને તેનરા અથવરા તેણીનરા લરાયકરાત 
ધરરાવતરા આપરિતરોનરા કરાયમી પનવરાસી દરજજા િરની શરતરોને દૂર કરવરા મરાટે અરજી કરવરા 
મરાંગતરા પવદેશી રરોકરાણકરાર દવરારરા સુિરત કરવરામરાં આવે છે. ફરોમ્ણ I-829 ની અરજી રરોકરાણકરારની 
વતી તેનરા ઇપમગ્ેશન એટનથી દવરારરા સબપમટ કરવરામરાં આવે છે અને તેમરાં રરોકરાણકરારનરા ફરોમ્ણ 
I-526 અરજીમરાં વણ્ણવયરા મુજબનરો િુરરાવરો, રરોકરાણકરારે ઇબી-5 પ્રોગ્રામની જરૂરરયરાતરોને િૂણ્ણ 
કરી છે,  શરામેલ છે.

5 - “સસટેઈનમેનટ પિરરય્ડ” એટલે કે તે સમયગરાળરો જે દરપમયરાન રરોકરાણકરારે તેનું 
રરોકરાણ “જરોખમમરાં” રરાખવરાનું હરોય છે. આ સમયગરાળરો ગ્ીન કરા્ડ્ણ િર “તયરારથી પનવરાસી” 
તરારીખથી શરૂ થરાય છે, અને બે વષ્ણ િછી ગ્ીન કરા્ડ્ણ િર “સમરાપપત” તરારીખ સરાથે સમરાપત 
થરાય છે.

જારી કરેલ શરતી 
કરાયમી પનવરાસી કરા્ડ્ણ3

શરતી કરાયમી પનવરાસી 
કરા્ડ્ણ સમરાપત થરાય છે

રરોકરાણકરાર કરાયમી પનવરાસી 
કરા્ડ્ણ પ્રાપત કરે છે

શરતી કરાયમી પનવરાસી દરજજાનરો 
સમયગરાળરો
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ઇબી-5 પ્રોગ્રામમરાં ભરાગ લેવરા મરાટે કઈ કઈ ફી શરામેલ છે?
 � $500,000 ન ું તમરાર ું મખુય્ રરોકરાણ
 � § પસપવટરાસ વહીવટી ફી
 � § ઇપમગ્ેશન એટનથીની ફી
 � § યુએસસીઆઈએસ મરાં ફરાઇજલંગ ફી (કુટંુબનરા સભયરોની સંખયરાનરા આધરારે ખચ્ણ 
અલગ હરોઈ શકે છે)

 � § વધરારરાની સલરાહ, જેમ કે કર સલરાહ, અનવુરાદક, વગેરે. રરોકરાણકરારે એટનથી ફી, 
ફરાઇજલંગ

ફી અન ે અમરારી વહીવટી ફી સહપત આશર ે $ 600,000 ચ કૂવવરાની અિ કેષ્રા રરાખવી 
જરોઈએ.

ઇબી-5  પ્રોગ્રામ દવરારરા કરોણ કરાયમી પનવરાસ પ્રાપત કરે છે?
ઇબી-5 િ ર્રોગ ર્રામ હ ઠેળ, ઇમપગર્ન ટ્ રરોકરાણકરાર (“િ ર્રાથમપક અરજદરાર”) નરા લરાયકરાત 
ધરરાવતરા આશર્પતરો, જ મે ક ે િતપ /િતન્ી અન ે 21 વરષ્થી ઓછી ઉમંરનરા કરોઈિણ 
અિરપણીત બરાળકરો, મખુય્ અરજદરારનરા િરાત ર્તરા ધરરાવતરા રરોકરાણનરા આધરાર ે શરતી કરાયમી 
નપવરાસી દરજજ્રો મ ળેવવરા િરાત ર્ છ .ે અરજદરાર છ વેટ ,ે ત ઓે મરાનય્ I-829 અરજી સરાથ ે 
કરાયમી નપવરાસી દરજજ્રો મ ળેવી શક ે છ ે જ ે ત મેનરા નપવરાસની શરતરોન ે દ રૂ કર ે છ .ે 

શંુ મરારં રરોકરાણ ખરોટનરા જરોખમ િર હરોય છે?
કરાયદરા દવ્રારરા બધરા ઇબી-5 રરોકરાણરો “જરોખમ િર” હરોવરા  આવશય્ક છ.ે ત થેી, કરોઈિણ 
રરોકરાણ-જરો ત  ેઇબી-5 ઇનવ્ સે ટ્મને ટ્ તરીક  ેિરાતર્ બનત ુ ંહરોય-ની બરાહં ેધરી આિી શકરાય 
નહી  ં- એટલ  ેક ,ે જરોખમ વગર. “જરોખમ િર” નરો અરથ્ સરામરાનય્ રીત  ેસરામરાનય્ વય્વસરાય 
અન  ેનરાણરાકીય જરોખમન  ેઆધપન છ.ે અનય્ જરોખમરોમરા ંિર્તય્કષ્ અથવરા િરરોકષ્ રરોજગરારી 
સરજ્વરાની જર રૂપયરાતન  ેિહરોચંી વળવરામરા ંસરાહસની નપષ ્ફળતરા શરામલે છ.ે જય્રાર  ેકરોઈ 
રરોકરાણની બરાહં ેધરી આિી શકરાતી ન હરોય, તય્રાર  ેસપવપટરાસનરા રરોકરાણરોની રચનરા ખરાસ કરીન ે 
શકય્ હરોય ત ટેલી મરોટી રકમ સધુી તમરારરા જરોખમન  ેઘટરા્ડવરા મરાટ  ેકરવરામરા ંઆવ  ેછ.ે આ 
અન  ેઅનય્ જરોખમરો અગં  ેદર કે રરોકરાણ મરાટ  ેઆિલેરા દસત્રાવજેરોમરા ંવપગતવરાર વર ણ્ન 
કરવરામરા ંઆવલે છ.ે

શંુ કરોઈ રરોકરાણનરા ભં્ડરોળરો પમત્ર, સંબંધી અથવરા કરોઈ લરોનમરાંથી આવી 
શકે છે?
હરા. મરોટેભરાગે, મરાતરા-પિતરા અથવરા કુટંુબનરા સભયરો સબંંધીઓને ભં્ડરોળની ભેટ આિશે.  
રરોકરાણકરાર રરોકરાણ મરાટે તેનરા િરોતરાનરા ભં્ડરોળનરો ઉિયરોગ કરતરો હરોવરાથી આ ભં્ડરોળ સમરાન 
સતરની ચકરાસણી હેઠળ મૂકવરામરાં આવે છે. નરાણરાકીય સસંથરાએ લરોન જારી કરવી જરોઈએ, 
અને રરોકરાણકરારની અંગત સંિપતિએ લરોનને કરોલેટરલ કરવી જ જરોઇએ. બીજા શસ્દરોમરાં 
કહીએ તરો, વયવસરાયમરાં વયપકતગત પમલકત અથવરા ઇપકવટી દવરારરા લરોન સરુપક્ષત કરવી 
જરોઈએ.  

શંુ મરારરા ઈબી-5 પ્રોજેકટ તરીકે મરારે તે જ શહેર /રરાજયમરાં રહેવું િ્ડશે?
નહી,ં એક ઇબી-5 વપઝરા તમન ે ય નુરાઇટ્ેડ સ ટ્ ટેસ્મરાં ગમ ે તય્રા ં રહ વેરા, કરામ કરવરા અથવરા 
મ સુરાફરી કરવરાની સવ્તતં ર્તરા આિ ે છ ે

જયરારે હું એક ગ્ીન કરા્ડ્ણ પ્રાપત કરીશ અને અંતે મરારં રરોકરાણ િરાછંુ 
મેળવી શકું તે સપહત, સંિૂણ્ણ પ્રરિયરા કેટલરો સમય છે?
દર કે સપવપટરાસ ઇનવ્ સે ટ્મ ેટં ઇબી-5 િર્રોગર્રામની કરાનનૂી જર રૂપયરાતરોન  ેિ રૂ ણ્ કરવરાની 
સરાથ  ેસરાથ  ેવપકરાસકરત્રાઓન  ેયરોગય્ િર્કરારની મ ્ૂડી િ રૂી િરા્ડવરા મરાટ  ેરચરાયલે છ.ે આ 
વય્કત્પગત રરોકરાણ િરપબળરોન  ેકરારણ,ે રરોકરાણ સમયગરાળરો નરોધંિરાતર્ રીત  ેબદલરાઈ શક ે 
છ  ેઅન  ેત  ેઘણીવરાર દર કે રરોકરાણકરારનરા મળૂ દશે િર આધરારપત હરોય છ.ે નપયમ િર્મરાણ,ે 
સપવપટરાસ 5- થી -7 વરષ્નરો રરોકરાણ સમયગરાળરો ધરરાવતરા રરોકરાણરોની રચનરા કરવરાનરો િર્યરાસ 
કર  ેછ,ે િરતં  ુત  ેહમંશેરા ંઅશકય્ છ  ેઅન  ેસભંવતઃ રરોકરાણનરો સમયગરાળરો વધ  ુલરાબંરો હરોઈ  
શક  ેછ.ે

શરતી ગ્ીન કરા્ડ્ણને પ્રાપત કયરા્ણ િછી મરારે યુ.એસ.મરાં કેટલરો સમય રહેવું 
િ્ડશે?
નવરો પનયમ જણરાવે છે કે તમરારે દર ત્રણ મપહનરામરાં યુ.એસ. મરાં હરોવું આવશયક છે, અનયથરા 
તમરારરા ગ્ીન કરા્ડ્ણને રદ કરવરાની સભંરાવનરા રહેલી છે. જરો તમે એક વષ્ણ અથવરા વધુ સમય 
મરાટે યુ.એસ.ની બહરાર રહેવરાનું ઇચછતરા હરોય, તરો તમરારે યુ.એસ. છરો્ડતરા િહેલરાં, યુ.એસ. 
પસટીઝનશીિ એન્ડ ઇપમગ્ેશન સરવ્ણસ (યુએસસીઆઈએસ) સરાથે િુન:પ્વેશ િરવરાનગી 
મરાટે અરજી કરવરાની રહેશે. યુ.એસ. રર-એનટ્ી િરપમટ સરામરાનય રીતે ઇશયુ કરવરાની 
તરારીખથી બે વષ્ણ મરાટે મરાનય છે. તેથી, જરો તમે  િરપમટની તરારીખ કરતરાં વધુ લરાબંરા સમય 
સુધી યુ.એસ.ની બહરાર હરોય તરો, તમને યુ.એસ. મરાં પ્વેશનરો ઇનકરાર કરવરામરાં આવી શકે છે. 

ઇબી-5 રરોજગરાર રચનરાની જરૂરરયરાતરો શંુ છે? 
દરેક રરોકરાણકરાર મરાટે ઇબી-5 પ્રોગ્રામની પ્રાથપમક જરૂરરયરાત તમેનરા રરોકરાણનરા િરરણરામે 10 
નવી, િૂણ્ણ-સમયની અમેરરકન નરોકરીઓનું સજ્ણન િરુવરાર કરવરાની છે. આ પ્તયક્ષ અથવરા 
િરરોક્ષ રરોજગરારરો હરોઈ શકે છે. પ્તયક્ષ રરોજગરારી િરંિરરાગત કમ્ણચરારી/નરોકરીદરાતરાનરા 
હરોદ્દરાઓની હરોય છે. પસપવટરાસનરા ઇબી-5 ઇનવસેટમનેટ મરો્ડલસ ઘણીવરાર િરરોક્ષ અને પ્ેરરત 
રરોજગરારીઓ િર આધરાર રરાખે છે, આ પ્કરારની રરોજગરારીઓ તે છે જે પ્તયક્ષ કમ્ણચરારીઓ 
દવરારરા તમેનરા નવરા કમરાયલેરા વેતન ખચ્ણ અથ્ણતંત્રમરાં અથવરા બરાધંકરામ ખચ્ણ જેવી રરોકરાણરો 
દવરારરા થતી અનય આરથ્ણક પ્વકૃપતિઓમરાં િરરણમે છે. પસપવટરાસ પ્રોજેકટસ અને ત્રરાપહત 
િક્ષનરા અથ્ણશરાસત્રીઓ સરાથે મળીને દરેક પ્રોજેકટ મરાટે રરોજગરાર સજ્ણનનરા તમરામ સવરૂિરોની 
ચકરાસણી કરે છે. 

હંુ પગ્ન કરા્ડ્ણ પ્રાપત કરંૂ િછી મરારે ટેકસ ભરવરાની જરૂર છે?
એકવરાર તમ ે ગર્ીન કરાર ્્ડ (ય .ુએસ. નરા કરાયદ સેરનરા કરાયમી નપવરાસી) મ ળેવી લરો, ત ે િછી 
તમ ે આિમળે ે ય .ુએસ. ટ કેસ્ નપવરાસી બનશરો. ય .ુએસ. ટ કેસ્ નપવરાસીઓએ ત મેની 
સિં રૂ ણ્ આવક ય .ુએસ. સરકરારની ઈટંરન્લ ર વેનેય્ ુ સરવ્પસ (આઇઆરએસ) સમકષ્ 
જરાહ રે કરવરાની રહ શે ,ે િછી ભલ ે ન ે ત ે આવકની ગમ ે તય્રાથંી કમરાણી કરી હરોય. 2012 
સધુી, ત ઓેએ વપદશેી નરાણરાકીય અસ ક્યરામતરો વપશનેી ક ટેલીક મરાહપતીની જરાણ કરવી 
જર રૂી છ .ે

હંુ ગ્ીન કરા્ડ્ણ પ્રાપત કરી લઉં  િછી શંુ હું એક યુ.એસ. નરાગરરક બની 
શકું છંુ?
તમે યુનરાઈટે્ડ સટેટસમરાં ઓછરામરાં ઓછરા િરંાચ વષ્ણ મરાટે રહરા હરોય તરો તે  િછી યુ.એસ. 
નરાગરરકતવ મરાટે અરજી કરી શકરો છરો

પસપવટરાસનરા પ્રોજેકટ કયરંા આવેલરા છે? 
િરાછલરા દરાયકરામરા,ં સપવપટરાસન ું રરોકરાણન ું િદચપહન્ વ સે ટ્ કરોસ ટ્, ઇસ ટ્ કરોસ ટ્ અન ે ત મેની 
વચચ્નેી બજરારરોન ે સમરાવતરા અમરારરા હરોમટરાઉન ્ડલલ્રાસથી આગળ વપકસય્ ું છ .ે અમ ે 
ય .ુએસ. મરાં મરોટરાભરાગનરા મખુય્ બજરારરોમરાં ઇબી-5 િ ર્રોજ કે ટ્સ્ કરય્રા છ ,ે અમરારરા બધં 
ઇબી-5 વય્વહરારરોની સિં રૂ ્ણ સચૂપ મરાટ ે આ (મરાહપતીિતર્) બર્રોશરમરાં િરાન 12 િર 
જરાઓ.

પ્શનરોતિરી

રરોકરાણનરા નપર ્ણય લતેરા 
િહ લેરા ં શ ું હ ું સપવપટરાસ ઑફપસ 
અન ે તમરારરા ઇબી-5 
િ ર્રોજ કે ટ્ સ્ની મ લુરાકરાત લઈ 
શક ું ? 
 

ચરોક ક્સ્. અમ ે તમન ે આમ કરવરા મરાટ ે િ ર્રોતસ્રાહપત કરીએ 
છીએ. અમ ે મરાનીએ છીએ ક ે લગભગ કરોઈિણ રરોકરાણન ું સૌથી 
મહતવ્ન ું તતવ્ ત ે લરોકરો છ ે જ ે તને ે અમલમરાં મ કૂશ ,ે ત થેી અમ ે 
ઈચ છ્ીએ છીએ ક ે ઇબી-5 ભરાગીદરાર અન ે ત મેનરા િ ર્રોજ કે ટ્સ્ 
બનં ે િર યરોગય્ મહનેત કરીન ે તમ ે એક મરાહપતગરાર નપર ્ણય 
લરો. સપવપટરાસન ું મખુય્ મથક યએુસએ ્ડલલ્રાસ, ટ કેસ્રાસ, 
યએુસએમરાં છ ,ે િરતં ુ અમરારી ટીમ વપશવ્ની મ સુરાફરી કર ે છ ે 
અન ે તમ ે જય્રાં છરો તય્રા ં તમરારી મ લુરાકરાત કરી શક ે છ .ે તમરારરા 
ઘર ે અથવરા દ શેમરાં ય નુરાઇટ્ેડ સ ટ્ ટેસ્ મરાં ઑફપસ/િર્રોજ કે ટ્ 
ટ રૂમરાં વય્કત્પગત રિૂ ે મીટપ ગંમરાં તમરારી ર ચુપ વય્કત્ કરવરા 
atir@civitascapital.com િર અમન ે ઇમ ઇેલ કરરો. 
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એક હજાર મરાઇલની મુસરાફરી એક 
િગલરાથી શરૂ થરાય છે. અમે સરાથે 
મળીને આગમી િગલંુ લેવરાની આશરા 
રરાખીએ છીએ.”

3130

નરામ શું છે?
� પસપવટરાસ એ આિણરા “શહેર” અને “નરાગરરકતરા” મરાટે લેરટન છે, જે અમરારી કંિનીનરા મળૂને 

પ્પતજબંપબત કરે છે: વૈપશવક નરાગરરકરો િરાસેથી રરોકરાણ આકરષ્ણત કરીને અમરારરા સમરાજની સવેરા 

કરે છે.

� િરાછલરા દરાયકરામરાં, પસપવટરાસનુ ંરરોકરાણનુ ંિદપચહન વસેટ કરોસટ, ઇસટ કરોસટ અન ેતમની વચચનેરાં 

તમરામ બજારરોન ેસમરાવતરા ંઅમરારરા શહેર ઉિરરાંતરા પવકરાસ કયમો છે. અમરારી ગહન સરાસંકકૃપતક સક્ષમતરા 

અન ેવૈપશવક નરાગરરકતવની ભરાવનરા સરાથે, અમે એવરા યુ.એસ.નરા શહેરરો, સમરાજરો અન ેરરોકરાણકરારરોને 

ઘર અન ેપવદેશમરા ંસમકૃદધ બનરાવતી તકરો સજ્ણવરાનુ ંચરાલુ રરાખીએ છીએ.

civitas

[siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]
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