NJEDA ગ્રાન્ટ એપ્લિકે શન
NJEDA નાના વ્યવસાયયક ઇમર્જન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ

સ્વાગત છે
આ એયલિકે શન NJEDA નાનાl વ્યવસાયયકs ઇમર્જન્સી સહાયe ગ્રાન્ટt પ્રોગ્રામ.
ભંડોળ એ પ્રોગ્રામ ફં ડ્સની ઉપિબ્ધતાને આયધન છે . ર્ેણે એયલિકે શન પહેિાં સબયમટ કરી હશે તેની વહેિાં સયમક્ષા
કરાવામાં આવશે.

એયલિકે શન તમારા વ્યવસાયના અયધકૃ ત સહીકતાજ (માયિક, સીઈઓ અથવા સમાન સ્તરના અયધકારી) દ્વારા પૂણજ
થવી ર્ોઈએ.

યોગ્યતા
તમારી પાસે 25 અથવા ઓછા ફિ
ુ -ટાઇમ સમકક્ષ W2 કમમચારી છે .
હા

તમે િેબર એન્ડ વકમ ફોસમ ડેવિપમેન્ટ (Department of Labor & Workforce Development, DOL)ના ન્યુ જસી
પ્વભાગ સાથે સારી પ્સ્થપ્તમાાં છો.
હા
તમે હાિમાાં કરવેરા પ્વભાગ, ટર ે ઝરીના ન્યુ જસી પ્વભાગમાાં વ્યવસાય તરીકે નોાંધાયેિા છો.
હા
તમે ટર ે ઝરી પ્વભાગ, કરવેરા પ્વભાગને જાણ કરવાની કોઇપણ ખામીથી વાકે ફ નથી અને તેમની સાથેની
તમામ જવાબદારીઓ હાિમાાં છે .
હા

સાંપકમ માપ્હતી

તમારાં નામ
John Doe
વ્યવસાયનુાં નામ
Sample LLC

(DBA) તરીકે વ્યવસાય કર ે છે

ફોન

વેબસાઇટ

નમૂના

(111) 111-1111

sample.com

ઇમેઇિ:

ઇમેઇિ (પુપ્િ)

sample@sample.com

sample@sample.com

પ્રાથપ્મક વ્યવસાય સરનામુાં
1234 Sample Street, Trenton, New Jersey 08625
John Doe Sample LLC ના અપ્ધકૃ ત સહી કરનાર (માપ્િક, સીઈઓ અથવા સમાન સ્તરના અપ્ધકારી) છે.
હા

તમારો વ્યવસાય
એપ્ન્ટટીનો પ્રકાર
સી-કોપોરેશન
2000
સ્થાપનાનુાં વર્મ
W2 કમમચારીઓ (ફિ
ુ -ટાઇમ)
15

W2 કમમચારીઓ (પાટમ -ટાઇમ)
5

કરદાતા ઓળખ નાંબર (Taxpayer Identification Numbers, TIN)
12-3456789

શુાં તમારી કાં પની નીચેનામાાંથી કોઈપણ રીતે માન્ય છે ?
નાના
વ્યવસાય
િઘુમતીની
માયિકીના મયહિા
માયિકીના વેટરન
અપંગ માયિકીના
છે

તમારો ઉદ્યોગ
તમે તમારા વ્યવાસાયનો NAICS કોડ જાણો છો?
ના

NAICS કોડ ફાઇન્ડર
ક્ષેત્ર
છૂટક વ્યાપાર
ઉદ્યોગ
445120

1099 કૉન્ટર ાક્ટસમ (બધા)
5

વણમન
આ ઉદ્યોગમાં સુયવધાર્નક સ્ટોસજ અથવા ફૂડ માર્ટસજ તરીકે ઓળખાતી સંસાધનો શામેિ છે (બળતણ પંપ યસવાય)
મુખ્ યત્વે દૂધ, બ્રેડ, સોડા અને નાસ્તાની મયાજયદત શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે .

NAICS કોડ ચકાસણી

NAICS કોડ: 445120
હુ ાં પુપ્િ કરાં છુાં કે Sample LLC નો NAICS કોડ 445120 છે .
હા

વ્યવસાયની પ્વગતો
શુાં Sample LLC ઘર ેિુાં વ્યવસાય છે ?
ના
શુાં Sample LLC દ્વારા જુ ગાર અને ગેપ્માંગની પ્રવૃપ્િઓ કરવામાાં આવે છે ?
ના

શુાં Sample LLC "પુખ્ ત વયના િોકો" ની પ્રવૃપ્િઓ, સેવાઓ, ઉત્પાદનો અથવા સામગ્રીનુાં સાંચાિન અથવા
વેચાણ કર ે છે ?
ના

શુાં Sample LLC હરાજી, નાદારી વેચાણ, આગ વેચાણ, “ખોવાયેિુાં-આપણુાં ભાડાપટ્ટો,” “ધાંધાનુાં કામ,” અથવા
તેના સમાન વેચાણ કર ે છે ?
ના

શુાં Sample LLC એક ક્ષપ્ણક વેપારી છે ("પેડિર," "પોપઅપ સ્ટોર," અથવા "પ્રવાસ પ્વક્રેતા")?
ના

શુાં Sample LLC એ આઉટડોર સ્ટોર ેજ કાં પની છે ?
ના

શુાં Sample LLC એવાાં કોઇ કામ કર ે છે જેનાથી ઉપદ્રવ થાય?
ના

શુાં Sample LLC કોઇ ગેરકાયદે સર હેતુ માટે વ્યવસાય કર ે છે ?
ના

COVID-19 સાંસાધનો
ગવનમર મફીના એપ્ક્ઝક્યુપ્ટવ ઓડમરમાાં વ્યાખ્યાપ્યત કયામ મુજબ શુાં તમને આવશ્યક વ્યવસાય માનવામાાં આવ્યા
હતા?
હા
શુાં તમે 9 માચમ, 2020 થી ખુલ્ િા રહે વા અથવા ફરીથી ખોિવા માટે સક્ષમ છો?

હા
તમે કઈ ક્ષમતા માટે ખુલ્ િા છો?
50%

આવક
આવકની તુિના
માચમ, એપ્પ્રિ, મે (2019)
$100 000,00

માચમ, એપ્પ્રિ, મે (2020)
$50 000,00

વર્ો-વર્મ-બદિાવ
-50%

DOB એપ્ફડેપ્વટ
હુ ાં , John Doe Sample LLC માટે અપ્ધકૃ ત હસ્તાક્ષર કરનાર છુાં, અને હુ ાં આ પ્રમાણે યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સની ફે ડરિ
સરકાર અને NJEDAને પ્રમાપ્ણત કરાં છુાં:
હા

અન્ય કોપ્વડ -19 સહાયતા
શું તમે નીચેનામાંથી કોઈપણ પ્રોગ્રામ દ્વારા કોયવડ -19 સહાય માટે અરજી કરી છે ?
NJEDA નાના વ્યાપાર કટોકટી સહાયતા તબક્કો 1 અનુદાન કાયમક્રમ
ના

NJEDA નાના વ્યાપાર કટોકટી સહાય િોન કાયમક્રમ
ના

ફે ડરિ પેચેક પ્રોટે ક્શન પ્રોગ્રામ (Paycheck Protection Program, PPP)
હા

SBAPPP પ્વગતો
PPP પ્સ્થપ્ત
માન્ય

માન્ય કયામની
તારીખ
5/6/2020

માન્ય કર ેિ રકમ
$10 000,00

ફાં ડના હે તઓ
ુ
પેરોિ
ભાડુ /મૉટજ ગર્
ે

ઉપયોયગતાઓ
ફે ડરિ ઇકોનોપ્મક ઇજા પ્ડઝાસ્ટર િોન (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) પ્રોગ્રામ
ના

ફે ડરિ ઇકોનોપ્મક ઇજા પ્ડઝાસ્ટર ગ્રાન્ટ (Economic Injury Disaster Grant, EIDG) પ્રોગ્રામ
હા

SBAEIDG પ્વગતો
EIDG પ્સ્થપ્ત
માન્ય

માન્ય કયામની
તારીખ
4/29/2020

માન્ય કર ેિ રકમ
$10 000,00

કોઈપણ રાજ્ય અથવા સ્થાપ્નક પાપ્િકા દ્વારા બીજો કાયમક્રમ

ફાં ડના હે તઓ
ુ
ઉપયોયગતાઓ

ના

વધારાની પૃષ્ઠભૂપ્મ માપ્હતી
NJEDA કાયજક્રમો માટે પાત્રતા માટે અરજી કરનારા ધંધાઓ ઓથોયરટીની ગેરિાયકતા / યડબ્રેમન્ે ટ રેગ્યુિશ
ે ન્સ

("રેગ્યુિેશન્સ") ને આયધન છે, ર્ે N.J.A.C. 19: 30-2.1, et seq. અરર્દારોએ કે ટિીક યક્રયાઓના આયોગને િગતા

નીચેના પૃષ્ઠભૂયમ પ્રશ્નોના ર્વાબો આપવાની ર્રૂર છે કે ર્ે યનયમો હેઠળ યોગ્યતામાંથી બયહષ્કાર અથવા અયોગ્યતા
તરફ દોરી શકે છે .
આ પ્રશ્નાવિીમાં ઉપયોગમાં િેવામાં આવતી બધી મૂડીગત શરતો, અહીં અન્યત્ર યનધાજયરત યસવાય, આ ફોમજના તયળયે
વ્યાખ્યાયયત કરવામાં આવશે.

શુાં અરજદાર, કોઈપણ અપ્ધકારી અથવા અરજદારના પ્ડર ેક્ટર, અથવા કોઈપણ આનુર્ાંપ્ગકો (સામૂપ્હક રીતે,

"પ્નયાંપ્ત્રત જૂ થ") નીચેના ઉલ્િાંઘન અથવા વતમન માટે ના કોઈપણ કાયદે સરની કાયમવાહીમાાં દોર્ી, ને પાત્ર અથવા
જવાબદાર હોવાનુાં માને છે ? (કોઈપણ નાગપ્રક અથવા ગુનાપ્હત પ્નણમયો અથવા ચુકાદાઓ કે જે રદ કરવામાાં
અથવા કાઢી નાખવામાાં આવ્યા છે તેની જાણ કરવાની જરૂર નથી).

1. દોયિત ઠે રવવામાં આવ્યા છે અને / અથવા દોિી ર્ણાયા છે અને / અથવા દોિી ગણવામાં આવ્યા છે અને /

અથવા ર્વાબદાર છે અને / અથવા દં ડ ચૂકવ્યો છે અથવા અન્યથા નાના ટર ાયફક ગુનાઓ યસવાયના કોઈપણ કાયદાના

ઉલ્િંઘન માટે સરકાર દ્વારા કોઈપણ અદાિતમાં કરવામાં આવેિા આરોપોને સમાધાન કરવા ચૂકવણી કરવામાં આવી છે .
પૃષ્ઠભૂપ્મ પ્રશ્ન 1
ના

2. તેના વ્યવસાયમાં અથવા વ્યવસાયમાં રોકાયેિા િાઇસન્સ અથવા પરવાનગીને નકારી કાઢી છે અથવા આવી કોઈ
િાઇસન્સ અથવા પરવાનગી છે અથવા કોઈ સરકાર દ્વારા સસ્પેન્ડ અથવા રદ કરવામાં આવી છે ?
પૃષ્ઠભૂપ્મ પ્રશ્ન 2
ના

3. વગીકરણ રેયટં ગ અથવા પૂવજવતીકરણને સસ્પેન્ડ, યડબ્રેડજ, અયોગ્ય, નામંર્ૂર કરવામાં આવ્યું છે અથવા અન્યથા

જાહેર કરારના પેટાકોન્ટર ે ક્ટ પર કામ કરવા અથવા પૂવર્
જ રૂરીકરણના ફોમજને બોિી આપવા અથવા સબયમટ કરવા
માટે ર્વાબદાર જાહેર કરાયું નથી?
પૃષ્ઠભૂપ્મ પ્રશ્ન 3
ના

4. કોઈ એર્ન્સી પ્રોગ્રામની અખંયડતતાને અસર કરવા માટે જાહેર કરાર અથવા વ્યવહારની શરતોનું ઉલ્િંઘન
કયુું છે ?
પૃષ્ઠભૂપ્મ પ્રશ્ન 4
ના

5. તેની સામે કોઈ સરકારી એર્ન્સીની તરફે ણમાં હુ કમ, યનણજય અથવા પૂવાજયધકાર દાખિ થયો હતો, પરં તુ કોઈપણ
સરકારી એર્ન્સી દ્વારા િાદવામાં આવેિા કર અથવા દં ડ અને સજાના આધારે ચુકાદાઓ અથવા પૂવાજયધકાર સુધી મયાજયદત
નથી.
પૃષ્ઠભૂપ્મ પ્રશ્ન 5
ના

6. કાયદાના ઉલ્િંઘનના કયમશન સાથે અરર્દાર પર હાિમાં સરકારી ધંધા દ્વારા ગુનાયહત અથવા નાગયરક રીતે આરોપ
મૂકવા માટે અથવા અન્યથા અપરાયધક કે નાગયરક રીતે આરોપ મૂકાયો છે ?

પૃષ્ઠભૂપ્મ પ્રશ્ન 6
ના

વધારાની માપ્હતી
આપેિ ર્વાબો સંબંયધત અરર્દાર ("અરર્દાર") ની વધારાની સ્પષ્ટતા અથવા સ્પષ્ટતાકારી માયહતીની ર્રૂયરયાતનો
અયધકાર અનામત રાખે છે . ર્ો, કોઈપણ સમયે આ એયલિકે શન પર બોડજ ની કાયજવાહી કરતા પહેિા, અથવા, આવી

કાયજવાહીની તારીખ અને સંસ્થા સાથેના ગ્રાન્ટ કરારના અમિની વચ્ચેના કોઈપણ સમયે, અરર્દારને એવા તથ્યોથી વાકે ફ
થવું ર્ોઈએ કે ર્ે ભૌયતક રૂપે આવા ર્વાબોને બદિી શકે છે અથવા ફે રબદિ કરી શકે છે , અથવા તેમાંથી કોઈપણનું
અપૂણજ વણજન કરવુ,ં આવાં તથ્યોની સત્તાયધકારીને તાત્કાયિક

િેયખતમાં જાણ કરવાની ફરર્ રહેશે.

એપ્લિકે શનનુાં પ્રમાણન
ન્યુ ર્સી ઇકોનોયમક ડેવિપમેન્ટ ઓથોયરટી (New Jersey Economic Development Authority, NJEDA) દ્વારા
આયથજક સહાયતાની િાયકાત આ એયલિકે શનમાં પ્રસ્તુત માયહતી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે . અહીં પ્રસ્તુત
તથ્યોથી સૂયચત પ્રોર્ેક્ટની યસ્થયતમાં થયેિા કોઈપણ ફે રફાર પ્રોર્ેક્ટને ગેરિાયક ઠરાવી શકે છે .

તમે ર્ે કાયજક્રમ માટે અરજી કરી રહ્ાં છો તેના સંચાિક મંડળના ફક્ત બોડજ ના સભ્યો, ઠરાવ દ્વારા, પ્રોર્ેક્ટની
યોગ્યતા નક્કી કરવા અને ભંડોળના ઇશ્યુને અયધકૃ ત કરવા માટે કાયજવાહી કરી શકે છે .
હુ ાં , સમજી ગયો છુાં, મારી પ્રપ્તજ્ઞા પર યથાથમ રીતે કસમ ખાવી એટિે:
1. હુ ાં સમજુ ાં છુાં કે જો આવી માપ્હતી ઇરાદાપૂવક
મ ખોટી હશે, તો હુ ાં હે ઠળ ગુનાપ્હત કાયમવાહીના આધીન છુાં
N.J.S.A. 2C: 28-2 અને EDA દ્વારા નાગપ્રક કાયમવાહી જે તેના પ્વકલ્પ પર તેની નાણાકીય સહાયને
સમાપ્ત કરી શકે છે.
હા

2. હુ ાં ન્યુ જસી પ્ડપાટમ મેન્ટ ઓફ િો અને પપ્લિક સેફ્ટીને તેના ર ેકોર્ડસમ, અથવા જેની પાસે તે એક્સેસ છે તે
ર ેકોર્ડસમની શોધ દ્વારા અહીાં સમાપ્વિ કોઈપણ જવાબો (ઓ) ને ચકાસવા અને EDA એ કહેિ સાંશોધનનાાં
પપ્રણામો પ્રકાપ્શત કરવા માટે અપ્ધકૃ ત કરાં છુાં.
હા

3. હુ ાં પ્રમાપ્ણત કરાં છુાં કે કટોકટીની ઘોર્ણાની પ્સ્થપ્તના અાંત પછી છ મપ્હના સુધી સાંસ્થા અરજીના સમયગાળા
દરપ્મયાન કોઈ પણ વ્યપ્િને ફિો અથવા છૂટા નહીાં કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે. જો મેં પહેિેથી જ કામદારોને
છૂટા કરી દીધા છે અથવા કાઢી મૂક્યા છે, તો માર ે તે કામદારોને શક્ય તેટિી વહેિી તકે ફરીથી નોકરી આપવા
માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરવાની પ્રપ્તજ્ઞા કરવી જ પડશે. આ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોના પ્રમાણપત્રની કોઈપણ સામગ્રીના
નુકસાનના પપ્રણામે NJEDA અનુદાનની ચુકવણીની માાંગ કરી શકે છે .
હા

4. હુ ાં પ્રમાપ્ણત કરાં છુાં કે ઇમજમ ન્સીની ઘોર્ણાની પ્સ્થપ્ત દ્વારા કોપ્વડ-19 દ્વારા સાંસ્થાને નકારાત્મક અસર થઈ છે
(દા.ત. અસ્થાયી રૂપે બાંધ કરવામાાં આવી છે , કિાકો ઘટાડવા જરૂરી છે , ઓછામાાં ઓછા 20% ની આવકમાાં

ઘટાડો થયો છે , કમમચારીઓ દ્વારા ભૌપ્તક અસર કરવામાાં આવી છે જે કટોકટીના કારણે કામ કરી શકતો નથી,
અથવા તેની સલિાય ચેન છે જે ભૌપ્તક રૂપે પ્વક્ષેપ્પત થઈ છે અને તેથી સાંસ્થા-સ્તરનુાં ઉત્પાદનમાાં ધીમુાં છે ).
હા

5. હુ ાં પ્રમાપ્ણત કરાં છુાં કે સાંસ્થા પાસે ભૌપ્તક આપ્થમક જરૂપ્રયાત છે જે આ સમયે કટોકટી રાહત ભાંડોળની માંજૂરી
પ્વના દૂ ર કરી શકાતી નથી (દા.ત. નોાંધપાત્ર રોકડ ભાંડાર નથી જે આપ્થમક ભાંગાણના આ સમયગાળા દરપ્મયાન
સાંસ્થાને ટે કો આપી શકે )
હા

6. હુ ાં EDA ને અપ્ધકૃ ત કરાં છુાં કે અરજદાર દ્વારા અથવા તેના વતી કોઈપણ બેંક અથવા સ્ટે ટ એજન્સીને તે
સબપ્મટ કર ેિી માપ્હતી પૂરી પાડવા માટે , જે EDA સાથેની પ્વનાંતી અનુદાનમાાં ભાગ િઈ શકે છે.
હા

7. હુ ાં સ્વીકારાં છુાં અને સમજુ ાં છુાં કે શીર્મક 18 યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ કોડ સેક્શન 1001: (1) વ્યપ્િ જાણી જોઈને અને

ઇરાદાપૂવક
મ (a) સામગ્રીની તથ્યને ખોટી ગણાવી, છુપાવવા અથવા સાંતાડવા માટે તે ફે ડરિ કાયદાનુાં ઉલ્િાંઘન કર ે
છે ; (b) કોઈપણ ભૌપ્તક ખોટી, કાલ્પપ્નક, અથવા કપટી પ્નવેદનો અથવા રજૂ આત કર ે; અથવા

(c) યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ સરકારની કોઈપણ શાખામાાં ભૌપ્તક ખોટા, કાલ્પપ્નક, અથવા કપટી પ્નવેદનો અથવા

રજૂ આત કરી હોય, જાણી જોઇને કોઈ ખોટુાં િખાણ અથવા દસ્તાવેજ બનાવ્યા હોય અથવા તેનો ઉપયોગ કયો
હોય તો; અને (2) દાં ડની જરૂર પડે છે , પાાંચ (5) વર્મથી ઓછી કે દની કે દની સજા, અથવા બાંને કે જે ગાંભીર ગુનાનો
ચુકાદો આપી શકે છે ,

આવા પ્વભાગના કોઈપણ ઉલ્િાંઘન માટે .
હા

8. હુ ાં સ્વીકારાં છુાં અને સમજુ ાં છુાં કે શીર્મક 18 યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ કોડ સેક્શન 1001: (1) વ્યપ્િ જાણી જોઈને અને

ઇરાદાપૂવક
મ (a) સામગ્રીની તથ્યને ખોટી ગણાવી, છુપાવવા અથવા સાંતાડવા માટે તે ફે ડરિ કાયદાનુાં ઉલ્િાંઘન કર ે
છે ; (b) કોઈપણ ભૌપ્તક ખોટી, કાલ્પપ્નક, અથવા કપટી પ્નવેદનો અથવા રજૂ આત કર ે; અથવા

(c) યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ સરકારની કોઈપણ શાખામાાં ભૌપ્તક ખોટા, કાલ્પપ્નક, અથવા કપટી પ્નવેદનો અથવા

રજૂ આત છે તે જાણીને કોઈ ખોટી િેખન અથવા દસ્તાવેજ બનાવ્યા હોય અથવા તેનો ઉપયોગ કયો હોય; અને
(2) દાં ડની જોગવાઈ, પાાંચ (5) વર્મથી વધુની કે દની સજા અથવા બાંને માટે , કે જે આ પ્રકારના કિમના કોઈપણ
ઉલ્િાંઘન માટે ગુનો નોાંધાવી શકે છે.
હા

9. હુ ાં અપ્ધકૃ ત કરાં છુાં કે આ એપ્લિકે શનની ઇિેક્ટર ોપ્નક હસ્તાક્ષર અને કોઈપણ માંજૂરી પત્ર અથવા અનુદાન
કરાર પક્ષકારો માટે ફરપ્જયાત રહેશ.ે
હા

પ્રાઇવસી એક્ટ સ્ટે ટમેન્ટ પ્રિીઝ માફી
આ યનવેદનમાં 1974 ના ફે ડરિ ગોપનીયતા અયધયનયમ (5 U.S.C. § 552a, નોંધ) (93 P.L. 579 (1976)) ની

ર્ોગવાઈઓનું પાિન કરવામાં આવ્યું છે , ર્ેમાં ગુપ્ત માયહતી માટે યવનંતી કરવામાં આવે ત્યારે વ્યયક્તઓને જાણ કરવાની
એર્ન્સીઓની આવશ્યકતા છે. ઇકોનોયમક ડેવિપમેન્ટ ઓથોયરટી (Economic Development Authority, "EDA") એ
તમારા ન્યુ ર્સી ગ્રોસ ઇન્કમ, કોપોરેશન યબઝનેસ ટે ક્સ, અને સેલ્સ એન્ડ યુઝ ટે ક્સ રીટનજ પાસેથી EDA ને આયથજક

અનુદાન માટે ની યોગ્યતાની પુયષ્ટ કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરવાના મુખ્ય હેતુ સાથેની માયહતી મેળવવા માટે તમારી
અયધકૃ તતાને યવનંતી કરે છે . કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અને આયથજક સુરક્ષા અયધયનયમ ("CARES Act"), P.L. ન્યુ
ર્સી કાયદા દ્વારા અયધકૃ ત 116-136 (2020), N.J.S.A.ના અનુસધ
ં ાનમાં EDA દ્વારા સંચાયિત સહાય માટે ની ગ્રાન્ટ

પાત્રતાની પુયષ્ટ કરવા માટે . 34: 1 B-5 (jj) તમારી ગોપનીય કુ િ આવક, યનગમ વ્યવસાય અથવા વેચાણ અને વપરાશ
કર વળતર અને વળતરની માયહતી, ર્ેમાં તમારો કરદાતા ઓળખ નંબર (એટિે કે , TIN અને / અથવા SSN) નો

સમાવેશ થાય છે , તે ગ્રાન્ટ પાત્રતાની પુયષ્ટ કરવી સ્વૈયચ્છક છે . આવું ન કરવાથી તમારી એયલિકે શનની સમીક્ષામાં યવિંબ
થઈ શકે છે અને તમારી પાસેથી વધારાની માયહતીની ર્રૂર પડી શકે છે . નીચેના માફી પર હસ્તાક્ષર કરીને, તમે સંમત

થાઓ છો અને આવી જાહેરાત સાથે સંમત થાઓ છો અને ઉપર ર્ણાવ્યા મુર્બ ઉપયોગ કરો છો, અને હવેથી અથવા
ભયવષ્યમાં જાણતા હોવા છતાં, તેનાથી સંબંયધત, બધા દાવા માફ કરો છો.
હુ ાં , John Doe, Sample LLCના અપ્ધકૃ ત એજન્ટ, આ દ્વારા N.J.S.A.ના અનુસાંધાનમાાં પ્વનાંતી કરાં છુાં. : 54:50-9

(એ), કર, ન્યુ જસી પ્વભાગના જાહે ર કરનાર અપ્ધકારીએ વર્મ 2018, 2019 અને 2020 ના વ્યવસાયના કુ િ આવક,

કોપોર ેશન વ્યવસાય અથવા વેચાણ અને વપરાશના કરવેરા વળતરમાાંથી માપ્હતી જાહે ર કર ે અને આપ્થમક પ્વકાસ
માટે N.J.S.A. ના અનુસધ
ાં ાનમાાં EDA દ્વારા સાંચાપ્િત CARES એક્ટ અનુદાન માટે ની ગ્રાન્ટ પાત્રતા ચકાસવા માટે
ઓથોપ્રટી ("EDA") 34:1B-5 (jj) ચકાસે. હુ ાં આ સિાપ્ધકારની ફોટોકોપી સ્વીકારવા માટે પ્વભાગને અપ્ધકૃ ત કરાં

છુાં. આ અપ્ધકૃ પ્ત હસ્તાક્ષરની તારીખથી નેવુાં પ્દવસ અમિમાાં રહેશ.ે હુ ાં પ્રમાપ્ણત કરાં છુાં કે મારા જ્ઞાન મુજબ, હુ ાં

વ્યપ્િગત રીતે પ્વનાંતી કર ેિ વળતરને કરવેરાના ન્યુ જસી પ્વભાગમાાં દાખિ કરવા માટે નુાં કારણ બનાવવાનો
અપ્ધકાર ધરાવતો હતો અથવા મારી પાસે અપ્ધકાર છે. હુ ાં જાણુ છુાં કે કોઈપણ વ્યપ્િ N.J.S.A. નુાં ઉલ્િાંઘન કર ે છે .

: 54: 50-8, પ્ડર ેક્ટરના ર ેકોર્ડસમમાાં મળે િી માપ્હતીને બહાર પાડીને, જાહે ર કરીને અથવા દુ રૂપયોગ કરીને ચોથી

પ્ડગ્રીના ગુનામાાં દોર્ી છે. હુ ાં પ્રમાપ્ણત કરાં છુાં કે મારા દ્વારા અપાયેિા ઉપરોિ પ્નવેદનો સાચાાં છે. હુ ાં જાણુાં છુાં કે
જો મારા દ્વારા ઉપરોિ કોઈપણ પ્નવેદનો ઇરાદાપૂવક
મ ખોટા છે , તો હુ ાં સજાને પાત્ર છુાં.
હા

પુપ્િ
Sample LLC

C-Corporation est. 2000

ConfirmContent
ફિ
ુ -ટાઇમ કમમચારીઓ: 15

1234 Sample Street Trenton,

પાટમ -ટાઇમ કમમચારીઓ: 5

New Jersey 08625 (111)

1099 કૉન્ટર ાક્ટસમ: 5

sample@sample.com

આવશ્યક વ્યવસાય: હા

111-1111

sample.com

ખુલ્ િા છે અથવા ફરીથી ખોલ્યા: હા
માચમ/એપ્પ્રિ/મેમાાં આવકમાાં ફે રફાર: -50%

મેં અહીાં આપેિી માપ્હતી મારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રમાણે સચોટ અને સત્ય છે.
હા

કરદાતા ઓળખ નાંબર (Taxpayer Identification Number, TIN)
12-3456789

ઇિેક્ટર ોપ્નક હસ્તાક્ષર
હુ ાં , John Doe, ઇિેક્ટર ોપ્નક હસ્તાક્ષરો સાથે બાંધાયેિો હોવા સાથે સાંમત છુાં.
હા

હુ ાં , John Doe, Sample LLC માટે અપ્ધકૃ ત હસ્તાક્ષર કરનાર છુાં, અને હુ ાં ઉપરના પ્નયમો અને શરતો
સ્વીકારાં છુાં.
હા

ફિ
ુ ટાઇમ
John Doe

ગ્રાન્ટ તબક્કો 2 પ્રશ્નો
1. શું એપ્લિકે શન બહપ્િધ ભાષાઓમાું હશે?
-

NJEDA અુંગ્રજી
ે અને સ્પેપ્નશમાું ઓનિાઇન એપ્લિકે શનની સપ્િધા આપે છે.

-

NJEDA એ નિ િધારાની ભાષાના િોકો માટે દભાપ્ષયાની સેિા માટે ક ટ
ું ર ાક્ટ કયો છે - એરેપ્બક,
ચાઇપ્નઝ (કે ન્ટોપ્નઝ અને મુંદાપ્રયન), ગજરાતી, પ્હું દી, ઇટાપ્િયન, કોપ્રયન, પોપ્િશ, પોટુ પ્ગઝ અને
તગિોુંગ.
o પોતાની માતૃભાષામાું ફોમુને સમજિા માટે અરજી કરનારે languagehelp@njeda.com પર સુંપકુ
કરિો, જેથી તેમને એક ચાિ પ્દિસમાું ક િ આિી જશે.

2. પ્રોગ્રામ માટે કઈ યોગ્યતાઓ જરૂરી છે?
નાના વ્યિસાપ્યક ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના તબક્કા 2 માટે પાત્ર બનિા માટે , અરજી કરતી
અપ્સ્તત્િએ આિશ્યક હોિું જોઈએ:
-

15 ફે બ્રઆરી, 2020 ના રોજ અપ્સ્તત્િમાું છે .

-

હાિમાું ટર ે ઝરીના ન્ય જસી પ્િભાગ, મહેસૂિ પ્િભાગ અને એન્ટરપ્રાઇઝ સપ્િુસીસના પ્િભાગ સાથે

-

વ્યિસાય કરિા માટે નોુંધણી કરાિો.
તમારી પાસે 25 કરતા િધારે ફિ-ટાઇમ સમકક્ષ કમુચારી (FTE) ન હોય. FTEની NJEDA ની વ્યાખ્યા
નીચેના પ્રશ્નમાું પ્િગતિાર છે .

-

મજૂ ર અને કાયુબળ પ્િકાસ પ્િભાગ (NJLWD) પ્િભાગ સાથે સારી પ્સ્થપ્તમાું રહો.

-

કટોકટીની ઘોષણાની પ્સ્થપ્તના અુંત પછી છ મપ્હના સધી અરજીના સમયગાળા દરપ્મયાન કોઈપણ
કામદારોને ફિો અથિા છૂટા ન કરિાના શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરિાના ઇરાદાને NJEDAએ ખાતરી આપી. જો
વ્યિસાય દ્વારા પહેિાુંથી જ સમય આપી કમુચારીઓને છૂટા કરિામાું આવ્યા હોય કે કાઢી મૂકિામાું
આવ્યા હોય તો, તેમને િહેિામાું િહેિી તકે પાછા િેિાની કે બોિાિિાની પ્રપ્તજ્ઞા િો.

-

હું પ્રમાપ્ણત કરું છું કે ઇમજુન્સીની ઘોષણાની પ્સ્થપ્ત દ્વારા કોપ્િડ-19 દ્વારા સુંસ્થાને નકારાત્મક અસર
થઈ છે (દા.ત. અસ્થાયી રૂપે બુંધ કરિામાું આિી છે , કિાકો ઘટાડિા જરૂરી છે, ઓછામાું ઓછા 20%
ની આિકમાું ઘટાડો થયો છે , કમુચારીઓ દ્વારા ભૌપ્તક અસર કરિામાું આિી છે જે કટોકટીના કારણે
કામ કરી શકતું નથી, અથિા તેની સલિાય ચેન છે જે ભૌપ્તક રૂપે પ્િક્ષેપ્પત થઈ છે અને તેથી સુંસ્થાસ્તરનું ઉત્પાદનમાું ધીમું છે).

-

NJEDA ને પ્રમાપ્ણત કરો કે કોપ્િડ-19 ના પપ્રણામે અપ્સ્તત્િ માટે આપ્થુક જરૂપ્રયાત છે જે અનદાન
પ્િના કાબ કરી શકાતી નથી, જેમ કે 9 માચુ, 2020 અને ગ્રાન્ટ એપ્લિકે શનની તારીખની િચ્ચેની
આિક ગમાિી દ્વારા દશાુિિામાું આવ્યું હોય.

-

ન્ય જસી સ્ટે ટ અથિા ફે ડરિ સરકાર દ્વારા સપ્િય બાકાત રાખિામાું અથિા મનાઇ ન શકાય.

3. ફિ-ટાઇમ સમકક્ષ (Full-Time Equivalent, FTE) શું છે ?
-

FTE કમુચારી સાથે મૂુંઝિણમાું ન હોિી જોઈએ અને તે ફિ-ટાઇમ કમુચારીઓના રાજ્યના માગુદશુનથી
અિગ છે. આ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના હેતઓ માટે , NJEDA એ તાજેતરમાું ફાઇિ કરેિા WR-30 ફાઇપ્િુંગના
આધારે FTI કમુચારીઓની સુંખ્ યા નક્કી કરી રહી છે . તમારા FTE કમુચારીઓની સુંખ્ યા નક્કી કરિા
માટે કૃ પા કરીને મિાકાત િો https://forms.business.nj.gov/grant-2-size/ અને તમારું તાજેતરમાું
જ ભેરિ WR-30 ફાઇપ્િુંગ દાખિ કરો (Q1 2020 ફાઇપ્િુંગ 30 એપ્પ્રિ, 2020 ના રોજ બાકી હતી).

-

FTE કમુચારીઓમાું કોઈપણ 1099 સ્િતુંત્ર ઠે કેદારોનો સમાિેશ થતો નથી.

4. મારા વ્યિસાયના અનદાન પરસ્કારનું કદ કે િી રીતે નક્કી થાય છે ?
-

NJEDA એ તાજેતરમાું ફાઇિ કરેિા WR -30 નો ઉપયોગ NJLWD (Q1 2020 ફાઇપ્િુંગ 30 એપ્પ્રિ,
2020 ના રોજ) ફિ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમુચારીઓના અપ્સ્તત્િની સુંખ્ યા નક્કી કરિા માટે કરશે.

-

અનદાન ભુંડોળની કિ રકમ FTE સમકક્ષ કમુચારીઓની સુંખ્ યા પર આધાપ્રત છે. ગ્રાન્ટ મૂલ્યોની
ગણતરી FTE દીઠ $ 1000 ની ગણતરી કરિામાું આિે છે, નજીકના FTE માટે રાઉન્ડ પ્ફગર છે .
ઉદાહરણ તરીકે , જો અપ્સ્તત્િનો WR-30 2.50 અથિા 2.51 FTE બતાિે છે , તો અપ્સ્તત્િમાું 3
એફટીઇ (FTE) હોિાનું માનિામાું આિશે. જો અપ્સ્તત્િનો WR-30 2.46 FTE બતાિે છે , તો
અપ્સ્તત્િને 2 એફટીઇ (FTE) માનિામાું આિશે.
o એપ્લિકે શન દીઠ ઓછામાું ઓછી ગ્રાન્ટની રકમ $ 1,000 છે
o એપ્લિકે શન દીઠ મહત્તમ ગ્રાન્ટની રકમ $ 10,000 ડોિર છે

5. શું મારા વ્યિસાયે તેના 2019 ટે ક્સ રીટનુ ફાઇિ કરિાની જરૂર છે ?
-

અરજદારે પોતાનું 2019 ફે ડરિ અથિા રાજ્ય કરિેરા િળતર ભરિું જરૂરી નથી.

6. મારા વ્યિસાયે તેની Q1 2020 WR-30 માપ્હતી મજૂ ર અને કાયુબળ પ્િકાસ પ્િભાગનાNJ પ્િભાગને ફાઇિ કરી
નથી. શું હું હજી પણ સુંભપ્િત પાત્ર છું ?
-

હા - જો અપ્સ્તત્િએ હજી સધી તેની Q1 2020 WR -30 માપ્હતી ફાઇિ કરી નથી, તો NJEDAએ
તાજેતરમાું ફાઇિ કરેિા WR-30 નો ઉપયોગ NJLWD સાથે કરશે.

-

અરજદારોએ તેમનો Q1 2020 WR -30 ફાઇિ મજૂ ર પ્િભાગમાુંફાઇિ કરિા જોઈએ, કે મ કે Q1 2020
ફાઇપ્િુંગ માટે ની અુંપ્તમ તારીખ 30 એપ્પ્રિ, 2020 હતી.

7. શું મારા વ્યિસાયે માપ્સક િેચાણ િેરા માટે મોકિિાની રકમ NJ પ્િભાગના કરિેરામાું ભરિાની જરૂર છે ?

-

ઓછામાું ઓછા, અરજદારોને કે જે માપ્સક િેચાણ િેરા ડેટાને કરિેરામાું સબપ્મટ કરિા માટે જરૂરી છે
તેઓએ માચુ 2020 ના માપ્સક િેચાણ િેરાનો ડેટા સબપ્મટ કરિો જરૂરી છે . અરજદારોને તેમના
એપ્પ્રિ 2020 નો ડેટા સબપ્મટ કરિા માટે ભારપૂિુક પ્રોત્સાપ્હત કરિામાું આિે છે , કારણ કે એપ્પ્રિ
ફાઇપ્િુંગ માટે ની અુંપ્તમ તારીખ 20 મે 2020 હતી.

8. અરજી કરિા માટે મારે કઈ આપ્થુક માપ્હતીની જરૂર રહેશ?
ે
-

અરજદાર નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપિા માટે સક્ષમ હોિો જોઈએ:
a. તમારા વ્યિસાયે છેલ્ િે ફાઇિ કરેિું કર િળતર (2018 અથિા 2019) કે ટિું હતું?
b. તે િળતરના આધારે, તે ફાઇપ્િુંગના અહેિાિ મજબ તમારા વ્યિસાયની િાપ્ષુક આિક કે ટિી
હતી?
c. શું તમારા વ્યિસાયને રાજ્યપાિ મફીના EO 107 અનસાર આિશ્યક વ્યિસાય માનિામાું આવ્યો
હતો?
d. શું માચુ 2020 - મે 2020 ના ગાળામાું તમારો વ્યિસાય ખલ્િો રહ્યો છે, અથિા તમારો વ્યિસાય
ફરીથી ખોલ્યો છે?
e. જો આ સમયગાળા દરપ્મયાન તમારો વ્યિસાય ફરીથી ખોલ્યો, તો કઈ ક્ષમતા (10%, 25%, 50%,
75%, 100%)?
f. માચુ 2019 - મે 2019 થી તમારા વ્યિસાયની આિક કે ટિી છે?
g. માચુ 2020 - મે 2020 થી તમારા વ્યિસાયની આિક કે ટિી છે?

9. મારા વ્યિસાય માટે WR-30 ફાઇિ કરિાની જરૂર નથી (એકિ માપ્િકી, ભાગીદારી, પ્સુંગિ-મેમ્ બર LLC,
1099 કોન્ટર ાક્ટર, િગેર)ે . શું મારો વ્યિસાય િાયક છે ?
-

જો અપ્સ્તત્િ 15 ફે બ્રઆરી, 2020 ના રોજ વ્યિસાયમાું હતું, તો તે જ અપ્સ્તત્િ હાિમાું રાજ્યમાું
વ્યિસાય કરિા માટે નોુંધાયેિ છે, અને તે અન્ય તમામ પાત્રતાની આિશ્યકતાઓને પૂણુ કરે છે , તો તે
પાત્ર હશે.

-

WR-30 ફાઇપ્િુંગ્સ પ્િનાના એક અપ્સ્તત્િની $ 1000 ની ઓછામાું ઓછી ગ્રાન્ટ રકમ માટે પાત્ર હશે.

10. મારા વ્યિસાયની પેરોિ કું પની અથિા વ્યિસાપ્યક કમુચારી સુંસ્થા (પીઇઓ-PEO) મારા વ્યિસાયની WR30 ફાઇિ કરે છે ; શું મારો ધુંધો પાત્ર છે ?
-

હા - NJEDA સમજે છે કે વ્યિસાયો તેમના િતી તેમના WR-30 ફાઇિ કરિા માટે PEO અથિા
સમાન પગારપત્રક પ્રદાતાઓનો ઉપયોગ કરે છે . આ પપ્રપ્સ્થપ્તઓમાું, પેરોિ કું પનીઓ અથિા PEOએ

NJEDAને કમુચારી આઈડી અથિા નામ પ્રદાન કરિાની જરૂર છે , અઠિાપ્ડયામાું કામ કયું હતું અને
િેતન WR-30 ના બુંધારણ જેિું દસ્તાિેજીકરણ કરે છે , જે તેઓ તમારા વ્યિસાય િતી ફાઇિ કરે છે.
-

તમારા વ્યિસાયે એપ્લિકે શન સમીક્ષા પ્રપ્િયા દરપ્મયાન આ દસ્તાિેજો પ્રદાન કરિા આિશ્યક છે.

11. મારો વ્યિસાય એક નફાકારક સુંસ્થા નથી; શું મારી સુંસ્થા પાત્ર છે ?
-

જો તમારી સુંસ્થા IRS સાથે 501(c)3, 501(c)4, 501(c)7 નફાકારક તરીકે નોુંધાયેિ છે , તો જો તમે
અન્ય તમામ પ્રોગ્રામ આિશ્યકતાઓને પૂણુ કરો તો તમારી સુંસ્થા પાત્ર થઈ શકે છે .

12. ભુંડોળનો 1 તબક્કો NAICS કોડ દ્વારા પ્રપ્તબુંપ્ધત હતો, શું આ તબક્કામાું સમાન પ્નયુંત્રણો છે ?
-

પ્રોગ્રામના આ તબક્કા માટે NAICS કોડ પાત્રતાની આિશ્યકતાઓ નથી.

13. મેં મારા વ્યિસાય માટે અરજી કરી હતી અને આ પ્રોગ્રામના પહેિા તબક્કામાું ગ્રાન્ટ નકારી હતી; શું હું
બીજા તબક્કા માટે સમાન ધુંધા માટે ફરીથી અરજી કરી શકું છું ?
-

તબક્કા 2 હેઠળના વ્યિસાયો માટે યોગ્યતાના માપદું ડને પ્િસ્તૃત કરિામાું આવ્યા છે . વ્યિસાયો કે
જેમને પ્રોગ્રામના તબક્કા 1 માું મુંજૂરી આપિામાું ન આિી તે તબક્કો 2 માટે પાત્ર હોઈ શકે છે અને
પાત્રતાની આિશ્યકતાઓની સમીક્ષા કરિા અને પાત્ર હોય તો ફરીથી અરજી કરિા માટે પ્રોત્સાપ્હત
કરિામાું આિે છે .

14. મેં તબક્કા 1 હેઠળ ગ્રાન્ટ ભુંડોળ માટે અરજી કરી હતી અને કહેિામાું આવ્યું હતું કે પ્રોગ્રામ િધારે
સબસ્િાઇબ થયો છે . શું હું બીજા તબક્કા માટે સમાન ધુંધા માટે ફરીથી અરજી કરી શકું છું ?
-

તમને NJEDA તરફથી પ્રાપ્ત થયેિ ઇમેઇિ સુંદેશાવ્યિહાર મજબ, જે વ્યિસાયોને તેનો પ્રથમ તબક્કો
કહેિામાું આવ્યો હતો, તેઓને તબક્કા 1 માુંથી ગ્રાન્ટ ભુંડોળ પ્રાપ્ત થશે નહીું. તબક્કો 2 હેઠળ અનદાન
ભુંડોળ માટે સુંભપ્િત રીતે પાત્ર બનિા માટે , તમારે નિી અરજી સબપ્મટ કરિી આવશ્યક છે . તમારા
પ્રથમ તબક્કાની અરજીની પ્િચારણા કરિામાું આિશે નહીું.

-

જો તમને ખાતરી નથી કે તમારી અરજી જૂ થનો ભાગ છે કે જે સબસ્િાઇબ થયેિ છે અને તે તબક્કો 1
હેઠળ ગ્રાન્ટ ભુંડોળ પ્રાપ્ત કરશે નહીું, તો કૃ પા કરીને મિાકાત િો
https://www.njeda.com/about/Public-Information/COVID-19-Assistance-ActivityReports/Small-Business-Emergency-Assistance-Grant-Activity.

-

કોઈપણ વ્યિસાય કે જેમને કહેિામાું આવ્યું હતું કે તબક્કા 1 ને િધારે પડતો સબસ્િાઇબ કરિામાું
આવ્યો છે અને તે તબક્કા 2 માટે પાત્ર છે , તેને એિોડુ માટે પ્િચારણા માટે ના તબક્કા 2 માટે ફરીથી
અરજી કરિાની જરૂર રહેશ.ે

15. મારા વ્યિસાયની એપ્લિકે શન હજી તબક્કા 1 ગ્રાન્ટ માટે સમીક્ષા હેઠળ છે ; શું હું ફે ઝ 2 ના ભુંડોળ માટે
સમાન વ્યિસાય માટે અરજી કરી શકું છું ?
-

જો હાિમાું અરજદાર ફે ઝ 1 ગ્રાુંટ પ્રોગ્રામમાું સમીક્ષા હેઠળ છે , તો તે જ વ્યિસાય ફે ઝ 2 ગ્રાન્ટ માટે
પણ અરજી કરી શકે છે. તેમ છતાું, અનદાન ભુંડોળ કે જે તબક્કા 2 માું વ્યિસાય માટે ઉપિબ્ધ હોઈ
શકે છે તેના પર પ્નભુર રહેશે કે કે ટિા ફિ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમુચારીઓ તબક્કા 1 માું ગ્રાન્ટ
ભુંડોળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો વ્યિસાયને તબક્કા 1 ના ભુંડોળ માટે મુંજૂરી આપિામાું આિી છે અને 5
FTE અથિા તેનાથી ઓછા છે , તો ધુંધો તબક્કા 2 માું િધારાનું ભુંડોળ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીું. જો
વ્યિસાયમાું 6 અથિા િધ FTE છે, તો વ્યિસાય િધારેિા િધારાના ભુંડોળ માટે િાયક બની શકે છે.
ઉદાહરણ તરીકે , જો વ્યિસાયમાું 8 FTE કમુચારી છે અને તે તબક્કો 1 હેઠળ 5 FTE માટે $ 5,000
ની ગ્રાન્ટ મેળિેિો છે, તો વ્યિસાય પ્રોગ્રામ આિશ્યકતાઓ સાથે િાયક છે એમ ધારીને, તબક્કા 2
હેઠળ 3 િધારાના FTE માટે િધારાના $ 3,000 માટે અરજી કરી શકે છે .

-

તબક્કા 2 હેઠળ અનદાન ભુંડોળ માટે સુંભપ્િત રીતે પાત્ર બનિા માટે , તમારે નિી અરજી સબપ્મટ
કરિી આવશ્યક છે . તબક્કા 1 માટે ની તમારી પહેિાુંની અરજીનો તબક્કા 2 માટે પ્િચારણા કરિામાું
આિશે નહીું.

-

તમારી એપ્લિકે શનની સમીક્ષા ચાિી રહી છે કે કે મ તે નક્કી કરિા કૃ પા કરીને મિાકાત િો
https://www.njeda.com/about/Public-Information/COVID-19-Assistance-ActivityReports/Small-Business-Emergency-Assistance-Grant-Activity.

-

તબક્કા 1 ના ભુંડોળ માટે અરજદારની અરજી, તે અરજદારને તબક્કા 2 માુંથી ભુંડોળ મેળિિા માટે
હકદાર નથી. તમામ ફે ઝ 2 ની અરજીઓની સમીક્ષા કરિામાું આિશે જેમાું NJEDAએ પૂણુ કરેિી
અરજીઓ મેળિે છે.

16. મારા વ્યિસાયને NJEDAની નાના વ્યિસાપ્યક ઇમજુન્સી સહાય ગ્રાન્ટના પ્રથમ તબક્કા દ્વારા ભુંડોળ પ્રાપ્ત
થયું. શું હું તે જ વ્યિસાય માટે ફરીથી અરજી કરી શકું છું ?
-

એક અપ્સ્તત્િ કે જેમાું 6 અથિા િધ FTE કમુચારી છે , િધારેિા િધારાના ભુંડોળ માટે ફરીથી અરજી
કરી શકે છે . ઉદાહરણ તરીકે , જો તમારા વ્યિસાયમાું 8 ફિ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમુચારીઓ છે અને
તેમને $ 5,000 ની ગ્રાન્ટ મળી છે ; તમે તમારા ધુંધાને પ્રોગ્રામ આિશ્યકતાઓ સાથે િાયક માનીને
િધારાના $ 3,000 માટે સમાન વ્યિસાય માટે ફરીથી અરજી કરી શકો છો.

-

તબક્કા 1 માુંથી નાણાું પ્રાપ્ત કરિું, તબક્કો 2 ના ભુંડોળની બાુંયધરી આપતું નથી. અરજીઓ પૂણુ અને
સબપ્મટ થાય તે િમમાું તમામ તબક્કા 2 ની અરજીઓની સમીક્ષા કરિામાું આિશે.

17. મારા વ્યિસાયમાું 5 જદા જદા સ્થળો છે ; શું હું મારા વ્યિસાય માટે 5 િખત અરજી કરી શકું છું ?
-

એપ્લિકે શન અપ્સ્તત્િની FEIN નુંબર પર આધાપ્રત છે. જો તમારા વ્યિસાયમાું 5 FEIN છે, ઉપરના
ઉદાહરણની જેમ, તમે 5 િાર અરજી કરિા પાત્ર છો અને દરેક વ્યિસાય માટે (તેની પોતાની FEIN
સાથે) અિગથી અરજી કરિી પડશે.

-

જો તમારા વ્યિસાયમાું 1 FEIN અને 5 સ્થાનો છે, તો તમારો વ્યિસાય ફક્ત 1 એિોડુ માટે પાત્ર છે
અને ફક્ત એક જ િાર અરજી કરી શકે છે .

18. મારો વ્યિસાય 5 જગ્યાએ છે . બધા 50 ફિ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમુચારીઓ સાથે 1 FEIN હેઠળ
નોુંધાયેિા છે; શું હું મારા કમુચારીઓને પ્િપ્િધ સ્થળોએ ફાળિી શકું છું ?
-

કમુચારીઓની સ્થાન એપ્લિકે શનની યોગ્યતાને અસર કરતું નથી. તેથી, વ્યિસાય પ્રોગ્રામની કદની
જરૂપ્રયાતને પહોુંચી િળિા માટે પ્િપ્િધ સ્થળોએ કમુચારીઓને ફાળિી શકતા નથી.

-

ઉપર જણાવ્યું તેમ, એપ્લિકે શન એક FEIN પર આધાપ્રત છે . પપ્રણામે, આ ઉદાહરણમાું, તમારા
વ્યિસાયની એપ્લિકે શન પાત્ર રહેશે નહીું કારણ કે તમારી પાસે મહત્તમ 25 FTE હશે.

19. તક માટે ની પાત્રતા ઝોન ગોઠિિા શું છે?
-

715 સમપ્પુત "યોગ્ય તકો ઝોન" ની અુંદર પ્રાથપ્મક વ્યિસાય સ્થાન ધરાિતા વ્યિસાયો માટે $ 15
પ્મપ્િયન આરપ્ક્ષત રહેશ.ે

-

પાત્ર તકો ઝોનની સૂપ્ચ મેળિિા માટે , કૃ પા કરીને \ [insert instructions].

20. મારા વ્યિસાયમાું એક FEIN હેઠળ બહપ્િધ સ્થાનો છે . મારા વ્યિસાયનું પ્રાથપ્મક સ્થાન શું માનિામાું
આિે છે?
-

આ પ્રોગ્રામના હેતઓ માટે , તમારું પ્રાથપ્મક વ્યિસાય સ્થાન તે સરનામું છે જ્યાું તમારા મોટાભાગના
કમુચારીઓ કાયુરત છે. જો કોઈ એક સ્થાનમાું સૌથી િધ કમુચારી નથી કારણ કે બહપ્િધ સ્થાનોમાું
સમાન સુંખ્ યા હોય છે, તો તે સ્થાનોમાુંથી પ્રાથપ્મક સ્થાન તે છે જે સૌથી િધ આિક ઉત્પન્ન કરે છે . જો
હજી પણ ઘણા સ્થળો છે જે માપદું ડને પૂણુ કરે છે , તો પ્રાથપ્મક સ્થાન તે સ્થાન છે જે પહેિા ખોલ્યું
હતું.

21. મારા વ્યિસાયે નાના િેપાર િહીિટ તરફથી / અથિા કોપ્િડ-19 આપપ્ત્ત સહાય માટે અરજી કરી છે. શું તે
જ વ્યિસાય ગ્રાન્ટ માટે પાત્ર છે?

-

તમારો વ્યિસાય હજી પણ અનદાન માટે પાત્ર હોઈ શકે છે . એપ્લિકે શન પ્રપ્િયા દરપ્મયાન, તમને
પાત્રતા નક્કી કરિા માટે તમારા વ્યિસાય દ્વારા પ્રાપ્ત કોઈ પણ કોપ્િડ-19 આપપ્ત્ત સહાયની પ્િગતો
આપિા માટે કહેિામાું આિશે.

-

આ જ હેત માટે NJEDAએ આપપ્ત્ત સહાય પ્રદાન કરી શકશે નહીું, કારણ કે આને ફે ડરિ કાયદા હેઠળ
િાભનું ડપ્લિકે શન માનિામાું આિે છે , તેને કારણે તમારા વ્યિસાયને હિે તે હેત માટે અનદાન
ભુંડોળની જરૂર રહેશે નહીું.

-

વ્યિસાયમાું આ માપ્હતી ઉપિબ્ધ હોિી આિશ્યક છે . બધા અરજદારોએ અન્ય કોપ્િડ-19 આપપ્ત્ત
સહાયની માપ્હતી સાથે િાભોના એપ્ફડેપ્િટની ડપ્લિકે શન પૂણુ કરિાની જરૂર રહેશ,ે અને આિી સહાય
માટે તેમની અરજીની પ્િગતોની જરૂર પડશે.

22. િાભની નકિ (Duplication of Benefit, DOB) શું છે ?
-

જ્યારે કોઈ અપ્સ્તત્િ સમાન જરૂપ્રયાત માટે બહપ્િધ સ્રોતોની સહાય મેળિે છે ત્યારે DOB થાય છે .
આિું થિાની એક રીત છે જો સહાયની સુંપ્ચત રકમ વ્યિસાયની જરૂપ્રયાતો કરતાું િધી જાય. કોઈ
DOB ને ટાળિા માટે , NJEDA સમાન જરૂપ્રયાત માટે અન્ય સહાયની રકમ દ્વારા ગ્રાન્ટની રકમ
ઘટાડશે. જો કે , જો સહાયતા કરતા િધારે જરૂપ્રયાત હોય, તો ત્યાું કોઈ DOB નથી.

