મીડવેસ્ટવાકો કમમચારી રાહત ફં ડ
સામાન્ય - વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
પ્રઃ
જઃ

કર્મચારીઓ ર્ાટે રાહત ફંડની સ્થાપના શા ર્ાટે કરવાર્ાં આવી હતી ?
WestRock અને અર્ારા કર્મચારીઓ વવશ્વભરર્ાં કુદરતી આફતોના ભોગ બનેલા ર્ાટે
સહાયતા અને ઉદારતાનો લાંબો ઈવતહાસ ધરાવે છે . તાજેતરના વર્ષોર્ાં, જયાં અર્ે કાર્ કરતા
હતા તે સમુદાયર્ાં જયારે આફત આવી ત્યારે , કર્મચારીઓએ સીધા જ પોતાના સાથી
કર્મચારીઓ ર્ાટે દાન આપવાની ઈચ્છા જાહેર કરી હતી. આવી ભાવના હોવાના લીધે જ
ર્ીડવેસ્ટવાકો કર્મચારી રાહત ફંડ (WestRock Employee Relief Fund)ની રચના થઈ હતી.

પ્રઃ
જઃ

ફંડ ર્ાટે કોની પાસે સહાયની વવનંતી કરી શકાય?
વવશ્વભરર્ાં WestRock ના કર્મચારીઓને ફંડની સહાય ર્ળી શકે તેવી જોગવાઈ છે . કોઈ પણ
WestRock ર્ાં કાર્ કરતો કર્મચારી તે ફૂલ-ટાઈર્ હોય કે પાટમ -ટાઈર્ અથવા જે બધા લાભ
લેવા ર્ાટે યોગ્ય હોય અથવા તો એકી સાથે જોડાયેલી અનેક કંપનીઓર્ાં WestRockની
બહુર્તી હોય ત્યાંનો કર્મચારી ફંડ ર્ાટે ગ્રાન્ટ (અનુદાન)ની અરજી કરી શકે છે .

પ્રઃ

જો હુ ં અને ર્ારી પત્ની બંને WestRock ર્ાં કાર્ કરતા હોય તો શું અર્ે બંને ગ્રાન્ટ ર્ેળવવા
ર્ાટે અરજી કરી શકીએ?
ના. એક ઘર ર્ાટે ફક્ત એક જ જણ અરજી કરી શકશે.

જઃ
પ્રઃ
જઃ

કેવા પ્રકારની મુશ્કેલલઓ ર્ાટે ફંડની ગ્રાન્ટ આપવાર્ાં આવે છે ?
કર્મચારીઓના રાહત ફંડ ર્ાટે સાર્ાન્ય જરૂરીયાતો જેર્કેઃ રોટી, કપડાં કે ર્કાન અથવા
કુદરતી કે ર્ાનવ સર્જિત આફત સર્યે આશરો (દા.ત. હરરકેન, ટોનેડો, પ ૂર, આગ, ભ ૂકંપ
અથવા ઘરર્ાં લાગેલી આગ) જેવી પાયાની જરૂરીયાતો ર્ાટે ગ્રાન્ટ આપવાર્ાં આવે છે .

પ્રઃ
જઃ

કેવા પ્રકારની મુશ્કેલલઓ ર્ાટે ફંડની ગ્રાન્ટ ર્ાટે ર્ંજુરી નથી?
અત્યારે , કર્મચારીઓનુ ં રાહત ફંડ ર્ેરડકલ અથવા દાંત ર્ાટે ના ખચમ, અંવતર્ વવવધ સંબવં ધત
ખચમ કે પ્રવાસ અથવા સાર્ાન્ય આવથિક મુશ્કેલીઓ ર્ાટે ગ્રાન્ટ (અનુદાન) આપતુ ં નથી.

પ્રઃ

શું ર્ીડવેસ્ટવાકો કોપોરે શન અથવા ર્ીડવેસ્ટવાકો ફાઉન્ડેશન કર્મચારી રાહત ફંડનો જ એક
ભાગ છે ?
ર્ીડવેસ્ટવાકો કર્મચારી રાહત ફંડનો અલગથી કર મુક્ક્ત જાહેર ધર્ામદા તરીકે સર્ાવેશ
કરવાર્ાં આવ્યો છે . તે ર્ીડવેસ્ટવાકો કોપોરે શન અથવા તો ર્ીડવેસ્ટવાકો ફાઉન્ડેશનનો ભાગ
નથી.

જઃ
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વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો – ગ્રાન્ટ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી
પ્રઃ
જઃ

કર્મચારીઓના રાહત ફંડ ર્ાંથી ગ્રાન્ટ ર્ાટે હુ ં કેવી રીતે અરજી કરી શકું ?
ર્ીડવેસ્ટવાકો કર્મચારી રાહત ફંડની વેબસાઈટ www.westrockemployeerelieffund.org
અને WestRock ઈન્રાનેટ ઉપર અરજી કરવા ર્ાટેના ફોર્મ ઉપલબ્ધ છે . તર્ે તર્ારા સ્થાવનક
ર્ાનવ સંસાધન (હ્ય ૂર્ન રીસોસીસ) ર્ેનેજર પાસેથી પણ ફોર્મ ર્ેળવી શકો છો.

પ્રઃ
જઃ

જો હુ ં અરજી કરૂં તો શુ ં ર્ારી ર્ારહતી ખાનગી રાખવાર્ાં આવશે?
જરૂર.

પ્રઃ
જઃ

ર્ારે અરજીનું ફોર્મ કોને ર્ોકલવાનુ ં રહેશે ?
અરજીને તર્ે ર્ીડવેસ્ટવાકો એમ્પ્લૉય રીલીફ ફંડ, 501 સાઉથ 5 સ્રીટ, રીચર્ોડ, વીએ
23219-0501 યુએસએ (WestRock Employee Relief Fund, 504 Thrasher Street,
Norcross, GA 30071 USA) ના સરનાર્ે પોસ્ટ કરી શકો છો અથવા તો તર્ે અર્ારા
ખાનગી ફેક્સ નંબર 00+1-804-386-0789 ઉપર અટેન્શનઃ રીલીફ ફંડ લખીને ફેક્સ પણ કરી
શકો છો.

પ્રઃ
જઃ

આની પ્રરિયા કેટલી લાંબી છે અને હુ ં પ્રત્યુત્તર અથવા ફંડની ક્યારે અપેક્ષા રાખી શકું?
એક વખત અરજી ર્ળી ગયા પછી, ફંડ એડર્ીનીસ્રે ટીવ કર્ીટી તેની સર્ીક્ષા અને યોગ્યતાની
આકારણી કરે છે . ર્હેરબાની કરીને તેર્ને આ પ્રરિયા કરવા ર્ાટે 3-4 અઠવારડયાનો સર્ય
આપો.

પ્રઃ
જઃ

જો તે ર્ંજુર થાય તો, હુ ં ર્ારી ગ્રાન્ટ ક્યાંથી ર્ેળવી શકું ?
પૈસાની ચ ૂકવણી કરવાની ઘણીબધી રીતો છે અને તેને ર્ેળવનાર વ્યક્ક્ત ક્યા દે શર્ાં રહે છે
તેના ઉપર આધારરત રહે છે . યુનાઈટે ડ સ્ટે સ્ટ અને કેનેડાર્ાં રહેનાર લોકોને ગ્રાન્ટની ચ ૂકવણી
ચેકથી કરવાર્ાં આવે છે . સાર્ાન્ય રીતે, અન્ય દે શોના કર્મચારીઓને ગ્રાન્ટની ચ ૂકવણી
ઈલેક્રૉવનક ફંડ રાન્સફર અને વનયુક્ત કરે લ બૅન્ક ઍકાઉન્ટર્ાં ડાયરે ક્ટ રડપોલિટથી કરવાર્ાં
આવે છે . ચેક વસવાય અન્ય પદ્ધવતઓ દ્વારા કરવાર્ાં આવેલ ફંડની ચુકવણી ર્ાટે ની ગ્રાન્ટ ર્ાટે
કર્મચારીઓને લેલખતર્ાં રસીદની ખાતરી કરવા ર્ાટે પ ૂછવાર્ાં આવશે.

પ્રઃ

કર્મચારીઓને ફંડ રૂપે આપવાર્ાં આવેલ ગ્રાન્ટની રકર્ને સંઘીય કે રાજય સ્તરે કરપાત્ર આવક
તરીકે ગણવાર્ાં આવશે?

જઃ

ગ્રાન્ટ સંચાલલત કરવેરા કાયદા દે શ અને પ્રદે શ દ્વારા બદલાય છે . સાર્ાન્ય રીતે, યુએસ
આધારરત કર્મચારીઓને કરવાર્ાં આવેલ ગ્રાન્ટ કરપાત્ર નથી. બધા જ ગ્રાન્ટ ર્ેળવનાઓએ
પોતાને ર્ળે લ ફંડની તપાસ કરવા ર્ાટે તેર્ના વ્યક્ક્તગત કરવેરા સલાહકારો સાથે સંપકમ
કરવો જોઇએ.
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મીડવેસ્ટવાકો કમમચારી રાહત ફં ડ
વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો – ગ્રાન્ટ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી
પ્રઃ
જઃ

ર્ંજૂર કરવાર્ાં આવેલ ગ્રાન્ટર્ાંથી કેટલા પૈસા ર્ળી શકે છે ?
2013ર્ાં, ગ્રાન્ટની રકર્ વધારીને વધુર્ાં વધુ 5,000 યુએસ ડૉલર કરવાર્ાં આવી છે .
કર્મચારી રાહત ફંડની સ્થાપના 2005ર્ાં કરવાર્ાં આવી હતી, અને કર્મચારીઓ ર્ાટે ત્યારે
ગ્રાન્ટની રકર્ 250-2,500 યુએસ ડૉલર સુધીની હતી. 2013ની સાલ પહેલા, સાર્ાન્ય રીતે
આશરે 1,000 યુએસ ડૉલરની રકર્ ગ્રાન્ટ તરીકે આપવાર્ાં આવતી હતી.

પ્રઃ

શું એવી કોઈ ર્યામદા છે કે કોઈ પણ એક કર્મચારી (અને તેના અથવા તેણીના કુટુંબી) કેટલી
વખત ગ્રાન્ટ ર્ેળવી શકે છે ?
અર્ને એવી આશા છે કે કર્મચારીઓને ક્યારે ય પણ ગ્રાન્ટ ર્ાટે અરજી કરવાની જરૂર જ નહીં
પડે. તેર્ છતાં, જો અચાનક હડતાલ થાય તો તે આપવત્ત ર્ાટે દરે ક કર્મચારી દીઠ એક અરજી
ઉપર વવચારણા ર્ાટે કર્મચારી રાહત ફંડર્ાંથી ગ્રાન્ટ ર્ાટે આપી શકાય. જો કોઈ બીજા સર્યે
અન્ય આપવત્ત આવી પડે તો નવી ગ્રાન્ટ ર્ેળવવા ર્ાટે અરજી સબવર્ટ કરી શકાય.

જઃ

વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો –ફં ડ માટે ફાળો
પ્રઃ
જઃ

કર્મચારી રાહત ફંડ ને કેવી રીતે ભંડોળ પ ૂરૂં પાડવાર્ાં આવે છે ?
કર્મચારી રાહત ફંડને ર્ોટા ભાગનુ ં ભંડોળ WestRockના કર્મચારીઓ, કંપની અને
ર્ીડવેસ્ટવાકો ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવાર્ાં આવતા ડોનેશનથી ર્ળે છે . આર્ તો કર્મચારી રાહત
ફંડ વવશ્વસ્તરે કર્મચારીઓની ર્દદ કરે છે , તેર્ છતાં, ઇન્ટરનલ રે વન્યુ સવવિસને જોઈએ કે
વ્યક્ક્તગત રીતે નોંધપાત્ર ટકાવારી યોગદાન ર્ળતુ ં રહે, તે ર્ાટે યુનાઈટેડ સ્ટે ટ્સર્ાં જાહેર
ધર્ામદા ર્ાટે રજીસ્ટડમ કરાવેલ છે .

પ્રઃ
જઃ

જો હુ ં ચેક દ્વારા ફંડનો ફાળો આપવા ર્ાગું તો, ર્ારે ક્યાં તે ર્ોકલવો ?
તર્ે પોતાનો ચેક નીચે જણાવેલ સરનાર્ા ઉપર ર્ોકલી શકો છોઃ
WestRock Employee Relief Fund
ATTN: Mandy Burnette
504 Thrasher Street
Norcross, GA 30071 USA

પ્રઃ
જઃ

શું ર્ારૂં દાન કર કપાતને પાત્ર છે ?
યુનાઈટેડ સ્ટેસ્ટ્સ આંતરરક રે વન્યુ સવવિસે કાયદા પ્રર્ાણે યુનાઈટેડ સ્ટે સ્ટ્સ ઑફ કર કપાતની
ર્ંજુરી પ્રર્ાણે કર્મચારીઓના રાહત ફંડ કર મુક્ક્ત જાહેર ધર્ામદા તરીકે કર્મચારીનુ ં રાહત ફંડ
વગીકૃત કયુું છે . યુનાઇટે ડ સ્ટેટ્સથી બહાર રહેતા કર્મચારીઓએ વવશ્વભરર્ાં કર કાયદાર્ાં
વવવવધતાના કારણે તેર્ના કરવેરા સલાહકાર સાથે સંપકમ કરવો જોઇએ.
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