આખી અરજી
COVID સંસાધનો
શ ું Covid ના કારણે તમારા વ્યવસાયની આવક પર વવપરરત અસર પડી છે ?
આજની તારીખે, તમારો ધુંધો બુંધ થવાથી, વેચાણમાું ઘટાડાના પરરણામે આવકન ું કેટલ ું નકસાન થય ું છે ?

COVID-19 સહાય - લાભ એફિડેવિટન ં ડપ્લલકેશન
આ સોગુંદનામ ું તે બધા વ્યવસાયો દ્વારા પ ૂણણ થવ ું આવશ્યક છે કે જેઓ New Jersey ઇકોનોવમક ડેવલપમેન્ટ
ઓથોરરટી (New Jersey Economic Development Authority - NJEDA) દ્વારા ઓફર કરવામાું આવતા તબક્કા 3
નાના ધુંધા સહાયક કાયણક્રમો (Phase 3 Small Businesses Assistance Programs) દ્વારા ભુંડોળ પ ૂરું પાડવામાું
આવતી, સહાય આપવામાું આવતી અને / અથવા કોઈપણ સહાય પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે . આ એરફડેવવટની અંદરની
મારહતી, NJEDAને લાભોના ડપ્પ્લકેશન પર સ્ટેફડણ એક્ટ કલમ 312 દ્વારા આવશ્યક અરજીની પ્રરક્રયા કરવા માટે
મહત્વપ ૂણણ મારહતી પ્રદાન કરશે. તમે અસ્સ્તત્વના પ્રમાણણત સહી કરનાર (માણલક, મખ્ય કારોબારી અવધકારી,
અથવા સમકક્ષ કક્ષાના ઓરફસર). હું આ પ્રમાણે યનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફેડરલ સરકાર (United States Federal
Government) અને NJEDAને પ્રમાણણત કરું છું:
શ ું તમે કોઇપણ અન્ય Covid-19 સહાયતા (NJEDA Grant (NJEDA ગ્રાન્ટ) અને/અથવા - Loan Program (લોન
પ્રોગ્રામ), the Small Business Administration Paycheck Protection Program (નાના વ્યવસાય વહીવટી પેચેક
પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ), SBA EIDL, SBA EIDG, અન્ય રાજ્ય અથવા સ્થાવનક મ્યવનવસપાણલટી અથવા Insurance
(વીમા)) માટે અરજી કરી છે ?
હા
જો "હા", તો કયા પ્રોગ્રામ માટે તમે અરજી કરી છે ?
નાના વ્યવસાય વહીવટી પેચેક પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ (Small Business Administration Paycheck Protection
Program, PPP)
નાના વ્યવસાય એસોવસએશન ઈકોનોવમક ઈઝા રડઝાસ્ટર ગ્રાન્ટ (Small Business Association Economic Injury
Disaster Grant, EIDG)
નાના વ્યવસાય એસોવસએશન ઈકોનોવમક ઈઝા રડઝાસ્ટર લોન (Small Business Association Economic Injury
Disaster Loan, EIDL)
NJEDA નાના વ્યવસાવયક ઇમર્જન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ

NJEDA નાના વ્યવસાય કટોકટી ગ્રાન્ટ સહાય ફેઝ 1
NJEDA નાના વ્યવસાય કટોકટી ગ્રાન્ટ સહાય ફેઝ 2
સ્થાવનક દે શમાુંથી CARES એક્ટ ફુંરડગ (CARES Act Funding From Local County)
New Jersey હાઉવસિંગ અને મોગેજ ફાઇનાન્સ Covid-19 લેન્ડલોડણ ગ્રાન્ટ
New Jersey રીડેવલપમેન્ટ ઓથોરરટી નાના વ્યવસાય લીઝ કટોકટી સહાય ગ્રાુંટ પ્રોગ્રામ (New Jersey
Redevelopment Authority Small Business Lease Emergency Assistance Grant Program)
વીમા પ્રરક્રયા
અન્ય પ્રોગ્રામ / ભુંડોળના સ્રોત
NJEDA નાના વ્યવસાય કટોકટી ગ્રાન્ટ સહાય ફેઝ 2 (NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance
Phase 2)
NJEDA નાના વ્યાપાર કટોકટી સહાયતા તબક્કો 2 ((NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance
Phase 2) સ્સ્થવત
NJEDA નાના વ્યાપાર કટોકટી સહાયતા તબક્કો 2 (NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase
2) રકમ માન્ય
NJEDA નાના વ્યાપાર કટોકટી સહાયતા તબક્કો 2 (NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase
2) તારીખ
NJEDA નાના વ્યાપાર કટોકટી સહાયતા તબક્કો 2 (NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance Phase
2) ભુંડોળનો હેત

જરૂફરયાતન ં પ્રમાણપત્ર / ભંડોળનો ઉપયોગ
ગવનણર Murphy એપ્ક્ઝક્યરટવ ઓડણ રમાું જણાવ્યા મજબ શ ું તમારા અસ્સ્તત્વને આવશ્યક વ્યવસાય માનવામાું
આવ્યો હતો?
શ ું તમે 9 માચણ, 2020 થી ખલ્લા રહેવા અથવા ફરીથી ખોલવા માટે સક્ષમ છો?
શ ું તમારો વ્યવસાય આજે પણ ચાલ છે અને તમે તેને ફરીથી ચાલ કરવાન ું વવચારી રહ્યા છો?
સધારે લ શ ું તમારો વ્યવસાય આજે પણ ચાલ છે અને તમે તેને ફરીથી ચાલ કરવાન ું વવચારી રહ્યા છો?

ડપ્પ્લકેશન ઓફ બેવનરફટ્સ એરફડેવવટ પર સ ૂણચબદ્ધ સુંભવવત કલ ડપ્પ્લકેરટવ ફુંડ પ્રાપ્ત કયાણ પછી, શ ું તમારી
કુંપનીને હજી પણ આવથિક જરૂર છે ?
તમારા વ્યવસાય માટે વધારાના કેટલા ફુંડની જરૂર છે ?
જો મુંજૂરી આપવામાું આવે, તો તમારો વ્યવસાય આ ભુંડોળના ઉપયોગ માટે શ ું કરશે (લાગ પડે તે બધ ું તપાસો)
પેરોલ
ભાડે
મોગેજ
માલની યાદી
સપ્લાય
અન્ય કાયણકારી મ ૂડી ખચણ
ઉપરનામાુંથી એકપણ નહીં

ધાવમિક જોડાણ
શ ું તમે કોઈ ધાવમિક સુંસ્થા, વવશ્વાસ અથવા ધમણ સાથે જોડાયેલા છો?
શ ું તમે શાળા છો?
શ ું ગ્રાન્ટ ફુંડ્સ શૈક્ષણણક સ ૂચના સાથે સુંકળાયેલ અથવા તેનાથી સુંબવું ધત કોઈપણ ખચણ માટે ચ ૂકવણી કરશે?
શ ું અભ્યાસક્રમમાું ધાવમિક સ ૂચના શામેલ છે ?
શ ું ગ્રાુંટ ફુંડ્સ ધાવમિક સ ૂચના સાથે સુંકળાયેલા કોઈપણ ખચણ માટે ચ ૂકવણી કરશે?
શ ું ધાવમિક સ ૂચના ફરજજયાત છે (એટલે કે, શાળાના આવશ્યક અભ્યાસક્રમ પ ૂણણ કરવાના પરરણામે, રડગ્રી,
પ્રમાણપત્ર, રડપ્લોમા, વગેરે પ્રાપ્ત કરવા માટેના ધાવમિક સ ૂચનાનો સમાવેશ કરે લા વગણ અથવા અભ્યાસક્રમમાું
બધા વવદ્યાથીઓએ પ્રવેશ લેવો જ જોઇએ)?
શ ું વવદ્યાથીઓને કોઈ પણ ધાવમિક સ ૂચનાને પોતાના વવવેકથી પસુંદ ન કરવાની મુંજૂરી છે
શ ું ગ્રાન્ટ ફુંડ્સમાુંથી કોઈ પ્રવ ૃવિઓ, સેવાઓ અથવા પ્રોગ્રામ્સમાું ઉપયોગમાું લેવામાું આવતી પ્રવ ૃવિઓ, સેવાઓ
અથવા પ્રોગ્રામ્સ અથવા સપ્લાય, સામગ્રી, સાધનો અથવા અન્ય વસ્તઓના ખચણ માટે ચ ૂકવણી કરશે?

શ ું તમારી સુંસ્થા ગ્રાન્ટ ફુંડ્સ દ્વારા કોઈપણ કમણચારીના પગાર માટે ચ ૂકવણી કરશે?

લોબીંગ
શ ું તમારો ધુંધો લોબીંગ / રાજકીય ઉદ્દે શ્યો સુંબવું ધત છે ?

િધારાની માફહતી
અરજદારોને અમક રક્રયાઓની કવમશનને લગતા નીચેના પ ૃષ્ઠભ ૂવમ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની જરૂર છે જે પ્રોગ્રામ
પાત્રતામાુંથી બરહષ્કાર અથવા અયોગ્યતા તરફ દોરી શકે છે . આ પ્રશ્નોના જવાબના ઉદ્દે શ્યો માટે, "અરજદાર"
શબ્દ નાણાકીય સહાયની માુંગ કરતા અસ્સ્તત્વનો સુંદભણ આપે છે . (નોંધ: NJEDAની અરજીની કાન ૂની પ્રશ્નાવલીના
જવાબો એવી મારહતી પ્રદાન કરે છે કે જે અરજદારને અયોગ્ય ઠેરવવાની છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે NJEDA
દ્વારા મ ૂલ્યાુંકન કરવ ું આવશ્યક છે . એપ્ક્ઝક્યરટવ ઓડણ ર 34 (Byrne 1976) અને NJEDAના વનયમો દ્વારા પ ૂરા
પાડવામાું આવેલ મજબ, એક સાચો જવાબ અરજદારને આપમેળે અયોગ્ય બનાવશે નહીં. વધારામાું, NJEDA
પ્રશ્નાવણલના જવાબમાું સ ૂણચબદ્ધ કોઈપણ બાબતની ગુંભીરતા નક્કી કરવા માટેના બધા સુંબવું ધત ઘટાડા પરરબળો
ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ.
દોવિત ઠેરવવામાું આવ્યા છે અને / અથવા દોિી જણાયા છે અને / અથવા દોિી ગણવામાું આવ્યા છે અને /
અથવા જવાબદાર છે અને / અથવા દું ડ ચ ૂકવ્યો છે અથવા અન્યથા નાના ટ્રારફક ગનાઓ વસવાયના કોઈપણ
કાયદાના ઉલ્લુંઘન માટે સરકાર દ્વારા કોઈપણ અદાલતમાું કરવામાું આવેલા આરોપોને સમાધાન કરવા ચ ૂકવણી
કરવામાું આવી છે ?
તેના વ્યવસાયમાું અથવા વ્યવસાયમાું રોકાયેલા લાઇસન્સ અથવા પરવાનગીને નકારી કાઢી છે અથવા આવી
કોઈ લાઇસન્સ અથવા પરવાનગી છે અથવા કોઈ સરકાર દ્વારા સસ્પેન્ડ અથવા રદ કરવામાું આવી છે ?
વગીકરણ રે રટિંગ અથવા પ ૂવણવતીકરણને સસ્પેન્ડ, રડબ્રેડણ, અયોગ્ય, નામુંજૂર કરવામાું આવ્ય ું છે અથવા અન્યથા
જાહેર કરારના પેટાકોન્ટ્રેક્ટ પર કામ કરવા અથવા પ ૂવણજરૂરીકરણના ફોમણને બોલી આપવા અથવા સબવમટ કરવા
માટે જવાબદાર જાહેર કરાય ું નથી?
કોઈ એજન્સી પ્રોગ્રામની અખુંરડતતાને અસર કરવા માટે જાહેર કરાર અથવા વ્યવહારની શરતોન ું ઉલ્લુંઘન કયું
છે ?
તેની સામે કોઈ સરકારી એજન્સીની તરફેણમાું હકમ, વનણણય અથવા પ ૂવાણવધકાર દાખલ થયો હતો, પરું ત કોઈપણ
સરકારી એજન્સી દ્વારા લાદવામાું આવેલા કર અથવા દું ડ અને સજાના આધારે ચકાદાઓ અથવા પ ૂવાણવધકાર સધી
મયાણરદત નથી?

કાયદાના ઉલ્લુંઘનના કવમશન સાથે અરજદાર પર હાલમાું સરકારી ધુંધા દ્વારા ગનારહત અથવા નાગરરક રીતે
આરોપ મ ૂકવા માટે અથવા અન્યથા અપરાવધક કે નાગરરક રીતે આરોપ મ ૂકાયો છે ?

પ્રાઇિસી એક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફરલીઝ માિી
આ વનવેદનમાું 1974 ના ફેડરલ ગોપનીયતા અવધવનયમ (5 U.S.C. § 552a, નોંધ) (93 P.L. 579 (1976)) ની
જોગવાઈઓન ું પાલન કરવામાું આવ્ય ું છે , જેમાું ગપ્ત મારહતી માટે વવનુંતી કરવામાું આવે ત્યારે વ્યસ્ક્તઓને જાણ
કરવાની એજન્સીઓની આવશ્યકતા છે . ઇકોનોવમક ડેવલપમેન્ટ ઓથોરરટી (Economic Development
Authority, "EDA") એ તમારા ન્ય જસી ગ્રોસ ઇન્કમ, કોપોરે શન ણબઝનેસ ટેક્સ, અને સેલ્સ એન્ડ યઝ ટેક્સ રીટનણ
પાસેથી EDA ને આવથિક અનદાન માટેની યોગ્યતાની પષ્ષ્ટ કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરવાના મખ્ય હેત સાથેની
મારહતી મેળવવા માટે તમારી અવધકૃતતાને વવનુંતી કરે છે . કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અને આવથિક સરક્ષા
અવધવનયમ ("CARES Act"), P.L. ન્ય જસી કાયદા દ્વારા અવધકૃત 116-136 (2020), N.J.S.A.ના અનસુંધાનમાું EDA
દ્વારા સુંચાણલત સહાય માટેની ગ્રાન્ટ પાત્રતાની પષ્ષ્ટ કરવા માટે. 34:1B-5 (jj) તમારી ગોપનીય કલ આવક,
વનગમ વ્યવસાય અથવા વેચાણ અને વપરાશ કર વળતર અને વળતરની મારહતી, જેમાું તમારો કરદાતા ઓળખ
નુંબર (એટલે કે, TIN અને / અથવા SSN) નો સમાવેશ થાય છે , તે ગ્રાન્ટ પાત્રતાની પષ્ષ્ટ કરવી સ્વૈપ્છછક છે . આવ ું
ન કરવાથી તમારી એપ્પ્લકેશનની સમીક્ષામાું વવલુંબ થઈ શકે છે અને તમારી પાસેથી વધારાની મારહતીની જરૂર
પડી શકે છે . નીચેના માફી પર હસ્તાક્ષર કરીને, તમે સુંમત થાઓ છો અને આવી જાહેરાત સાથે સુંમત થાઓ છો
અને ઉપર જણાવ્યા મજબ ઉપયોગ કરો છો, અને હવેથી અથવા ભવવષ્યમાું જાણતા હોવા છતાું, તેનાથી સુંબવું ધત,
બધા દાવા માફ કરો છો.
હ,ું આ જગ્યાનો એજન્ટ, અહીં N.J.S.A. 54:50-9(a), અનસુંધાનમાું વવનુંવત કરું છું, New Jersey Division of
Taxation ના રડસ્ક્લોઝર રફસર, વિણ 2018, 2019 અને 2020 માટે આ જગ્યા માટેની આવક, કોપોરે શન ણબઝનેસ
અથવા વેચાણ અને વપરાશના કરવેરા વળતરમાુંથી મારહતી જાહેર કરે અને આવથિક વવકાસ માટે N.J.S.A. 34:1B5 (jj) ના અનસુંધાનમાું EDA દ્વારા સુંચાણલત CARES એક્ટ અનદાન માટેની ગ્રાન્ટ પાત્રતા ચકાસવા માટે ઓથોરરટી
(Economic Development Authority, "EDA") ચકાસે. હું આ સિાવધકારની ફોટોકોપી સ્વીકારવા માટે વવભાગને
અવધકૃત કરું છું. આ અવધકૃવત હસ્તાક્ષરની તારીખથી નેવ ું રદવસ અમલમાું રહેશે. હું પ્રમાણણત કરું છું કે મારા જ્ઞાન
મજબ, હું વ્યસ્ક્તગત રીતે વવનુંતી કરે લ વળતરને New Jersey Division of Taxation દાખલ કરવા માટેન ું કારણ
બનાવવાનો અવધકાર ધરાવતો હતો અથવા મારી પાસે અવધકાર છે . હું જાણ છું કે કોઈપણ વ્યસ્ક્ત N.J.S.A. ન ું
ઉલ્લુંઘન કરે છે . : 54: 50-8, રડરે ક્ટરના રે કોડડ ણ સમાું મળે લી મારહતીને બહાર પાડીને, જાહેર કરીને અથવા દરૂપયોગ
કરીને ચોથી રડગ્રીના ગનામાું દોિી છે . હું પ્રમાણણત કરું છું કે મારા દ્વારા અપાયેલા ઉપરોક્ત વનવેદનો સાચાું છે . હું
જાણ ું છું કે જો મારા દ્વારા ઉપરોક્ત કોઈપણ વનવેદનો ઇરાદાપ ૂવણક ખોટા છે , તો હું સજાને પાત્ર છું.

એપ્લલકેશનન ં પ્રમાણન
આપેલ જવાબો સુંબવું ધત અરજદાર ("અરજદાર") ની વધારાની સ્પષ્ટતા અથવા સ્પષ્ટતાકારી મારહતીની
જરૂરરયાતનો અવધકાર અનામત રાખે છે . જો, કોઈપણ સમયે આ એપ્પ્લકેશન પર બોડણ ની કાયણવાહી કરતા પહેલા,
અથવા, આવી કાયણવાહીની તારીખ અને સુંસ્થા સાથેના ગ્રાન્ટ કરારના અમલની વછચેના કોઈપણ સમયે,
અરજદારને એવા તથ્યોથી વાકેફ થવ ું જોઈએ કે જે ભૌવતક રૂપે આવા જવાબોને બદલી શકે છે અથવા ફેરબદલ
કરી શકે છે , અથવા તેમાુંથી કોઈપણન ું અપ ૂણણ વણણન કરવ,ું આવાું તથ્યોની સિાવધકારીને તાત્કાણલક લેણખતમાું
જાણ કરવાની ફરજ રહેશે. ન્ય જસી ઇકોનોવમક ડેવલપમેન્ટ ઓથોરરટી (New Jersey Economic Development
Authority, NJEDA) દ્વારા આવથિક સહાયતાની લાયકાત આ એપ્પ્લકેશનમાું પ્રસ્તત મારહતી દ્વારા નક્કી કરવામાું
આવે છે . અહીં પ્રસ્તત તથ્યોથી સ ૂણચત પ્રોજેક્ટની સ્સ્થવતમાું થયેલા કોઈપણ ફેરફાર પ્રોજેક્ટને ગેરલાયક ઠરાવી
શકે છે . તમે જે કાયણક્રમ માટે અરજી કરી રહ્યાું છો તેના સુંચાલક મુંડળના ફક્ત બોડણ ના સભ્યો, ઠરાવ દ્વારા,
પ્રોજેક્ટની યોગ્યતા નક્કી કરવા અને ભુંડોળના ઇશ્યને અવધકૃત કરવા માટે કાયણવાહી કરી શકે છે . હ,ું સમજી ગયો
છું, મારી પ્રવતજ્ઞા પર યથાથણ રીતે કસમ ખાવી એટલે:
1. હું સમજ છું
ું કે જો આવી મારહતી ઇરાદાપ ૂવણક ખોટી હશે, તો હું તે અંતગણત ગનારહત કાયણવાહીના આધીન છું
N.J.S.A. 2C: 28-2 અને EDA દ્વારા નાગરરક કાયણવાહી જે તેના વવકલ્પ પર તેની નાણાકીય સહાયને સમાપ્ત કરી
શકે છે .
2. હું ન્ય જસી રડપાટણ મેન્ટ ઓફ લો અને પબ્બ્લક સેફ્ટીને તેના રે કોડડ ણ સ, અથવા જેની પાસે તે એક્સેસ છે તે
રે કોડડ ણ સની શોધ દ્વારા અહીં સમાવવષ્ટ કોઈપણ જવાબો (ઓ) ને ચકાસવા અને EDA એ કહેલ સુંશોધનનાું પરરણામો
પ્રકાવશત કરવા માટે અવધકૃત કરું છું.
3. હું પ્રમાણણત કરું છું કે કટોકટીની ઘોિણાની સ્સ્થવતના અંત પછી છ મરહના સધી સુંસ્થા અરજીના સમયગાળા
દરવમયાન કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને ફલો અથવા છૂટા નહીં કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે. જો મેં પહેલેથી જ કામદારોને
છૂટા કરી દીધા છે અથવા કાઢી મ ૂક્યા છે , તો મારે તે કામદારોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ફરીથી નોકરી આપવા
માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરવાની પ્રવતજ્ઞા કરવી જ પડશે. આ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોના પ્રમાણપત્રની કોઈપણ સામગ્રીના
નકસાનના પરરણામે NJEDA અનદાનની ચકવણીની માુંગ કરી શકે છે .
4. હું પ્રમાણણત કરું છું કે ઇમર્જન્સીની ઘોિણાની સ્સ્થવત દ્વારા કોવવડ-19 દ્વારા સુંસ્થાને નકારાત્મક અસર થઈ છે
(દા.ત. અસ્થાયી રૂપે બુંધ કરવામાું આવી છે , કલાકો ઘટાડવા જરૂરી છે , ઓછામાું ઓછા 20% ની આવકમાું ઘટાડો
થયો છે , કમણચારીઓ દ્વારા ભૌવતક અસર કરવામાું આવી છે જે કટોકટીના કારણે કામ કરી શકતો નથી, અથવા તેની
સપ્લાય ચેન છે જે ભૌવતક રૂપે વવક્ષેવપત થઈ છે અને તેથી સુંસ્થા-સ્તરન ું ઉત્પાદનમાું ધીમ ું છે ).
5. હું પ્રમાણણત કરું છું કે સુંસ્થા પાસે ભૌવતક આવથિક જરૂરરયાત છે જે આ સમયે કટોકટી રાહત ભુંડોળની મુંજૂરી વવના
દૂ ર કરી શકાતી નથી (દા.ત. નોંધપાત્ર રોકડ ભુંડાર નથી જે આવથિક ભુંગાણના આ સમયગાળા દરવમયાન સુંસ્થાને
ટેકો આપી શકે)

6. હું પ્રમાણણત કરું છું કે આ પેઢી હાલમાું કાયણરત છે અને તેમાું COVID-19 થી સુંબવું ધત એપ્ક્ઝક્યરટવ ઓડણ સણ
સરહતના તમામ લાગ કાયદાન ું પાલન કરે છે .
7. હું પ્રમાણણત કરું છું કે પેઢી રાજ્યના New Jerseyના ટ્રેઝરી વવભાગ, Division of Taxation સાથે સારી સ્સ્થવતમાું છે
(દા.ત. પેઢીએ તમામ ફરજજયાત વાવિિક અહેવાલો ફાઇલ કયાણ છે અને તે જવાબદારીઓન ું પાલન કરે છે ) જો
પેઢીમાું રરપોરટિંગની ઉણપ હોય અથવા કરવેરા વવભાગન ું ભરણ ું બાકી હોય તો, NJEDA અનદાનની ચકવણી
કરવાની માુંગણી કરી શકે છે .
8. હું પ્રમાણણત કરું છું કે પેઢી રાજ્ય અને New Jersey સાથે સુંપ ૂણણ અને યોગ્ય રીતે નોંધાયેલ છે . જો પેઢી યોગ્ય
રીતે NJEDA સાથે નોંધાયેલ ન હોય અથવા Division of Taxation અનદાનની ચકવણીની માુંગ કરી શકે છે .
9. હું EDA ને અવધકૃત કરું છું કે અરજદાર દ્વારા અથવા તેના વતી કોઈપણ બેંક અથવા સ્ટેટ એજન્સીને તે સબવમટ
કરે લી મારહતી પ ૂરી પાડવા માટે, જે EDA સાથેની વવનુંતી અનદાનમાું ભાગ લઈ શકે છે .
10. હું સ્વીકારું છું અને સમજ છું
ું કે શીિણક 18 યનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોડ સેક્શન 1001: (1) વ્યસ્ક્તને જાણી જોઈને અને
ઇરાદાપ ૂવણક (a) સામગ્રીની તથ્યને ખોટી રીતે છપાવવા અથવા સુંતાડવા માટેના ફેડરલ કાયદાન ું ઉલ્લુંઘન કરે છે ;
(b) કોઈપણ ભૌવતક ખોટી, કાલ્પવનક, અથવા કપટી વનવેદનો અથવા રજૂઆત કરો; અથવા (c) યનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
સરકારની કોઈપણ શાખામાું ભૌવતક ખોટા, બનાવટી અથવા કપટપ ૂણણ વનવેદનો અથવા રજૂઆત છે તે જાણીને
કોઈ ખોટી લેખન અથવા દસ્તાવેજ બનાવો અથવા તેનો ઉપયોગ કરો; અને (2) દું ડની જોગવાઈ, પાુંચ (5) વિણથી
વધની કેદની સજા અથવા બુંને માટે, કે જે આ પ્રકારના કલમના કોઈપણ ઉલ્લુંઘન માટે ગનો નોંધાવી શકે છે .
11. હું અવધકૃત કરું છું કે આ એપ્પ્લકેશનની ઇલેક્ટ્રોવનક હસ્તાક્ષર અને કોઈપણ મુંજૂરી પત્ર અથવા અનદાન કરાર
પક્ષકારો માટે ફરજજયાત રહેશે.

ઇલેક્રોવનક હસ્તાક્ષર
લેણખત નીવતના અનસુંધાનમાું, New Jersey Economic Development Authority દસ્તાવેજોને ઇલેક્ટ્રોવનક રૂપે
હસ્તાક્ષર કરવાની મુંજૂરી આપે છે અને તે દ્વારા આવા ઇલેક્ટ્રોવનક હસ્તાક્ષરો દ્વારા બુંધાયેલા હોવાન ું સુંમત થાય છે .
કૃપા કરીને પષ્ષ્ટ કરો કે તમે, આ દસ્તાવેજના સહી કરનાર તરીકે, ઇલેક્ટ્રોવનક હસ્તાક્ષરો દ્વારા બુંધાયેલા હોવા માટે
પણ સુંમત છો.
હું ઇલેક્ટ્રોવનક હસ્તાક્ષરો સાથે બુંધાયેલો હોવા સાથે સુંમત છું. હું આ સુંસ્થા માટે અવધકૃત હસ્તાક્ષર કરું છું અને હું
ઉપરના વનયમો અને શરતો સ્વીકારું છું.
ફુલ ટાઇમ
ઈ - મેઈલ એડ્રેસ

