ગ્રાન્ટ તબ�ો 4 પ્ર�ો
1. �ું ભાષા માટ� સહાય મળશે?
- New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) �ગ�લશ અને સ્પેિનશમાં ઓનલાઇન � ૂવર્
ન�ધણી અને એ�પ્લક�શન પ્રદાન કર� ર�ું છે .
o NJEDAઅરજદારોને દસ વધારાની ભાષાઓ -અરબી, ચાઇનીઝ (મેન્ડ�રન અને ક�ટોનીઝ), �ુજરાતી,
�હન્દ�, ઇટા�લયન, કો�રયન, પો�લશ, પો�ર્ ુ ગીઝ અને ટાગાલોગના ભાષકોને ટ� કો આપવા માટ�
�ુભાિષયાકામ ની સેવાઓ ની �ુિવધા આપશે. એ�પ્લક�શન ભાષાના અ�ુવા�દત ભાષાંતરો �ુલતાં
લાં ઉપલબ્ધ
કરવામાં
.
o પહ�
પોતાની
મા� ૃભાષામાં
ફોમર્આવશે
ને સમજવા
માટ� અર� કરનાર languagehelp@njeda.com પર સંપકર્ કર�
શક� છે , એક વ્યવસાિયક �દવસની �દર કોઈ પ્રિતિનિધનો કોલ પ્રાપ્ત કરવા માટ� ક� � તેમની સાથે
તેમની પ્રાથિમક ભાષામાં વાતચીત કર� શક�
2. પ્રોગ્રામ માટ� કઈ યોગ્યતાઓ જ�ર� છે ?
નાના વ્યવસાિયક ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના (Small Business Emergency Assistance Grant Program)
તબ�ા 4 માટ� પાત્ર બનવા માટ� , અર� કરતી અ�સ્તત્વએ આવશ્યક હો�ુ ં જોઈએ:
-

ુ ર�, 2020 ના રોજ અ�સ્તત્વમાં છે અને કાયર્રત છે
15 ફ��આ
માન્ય વ્યવસાય ન�ધણી પ્રમાણપત્ર દ્વારા �ુરાવા �ુજબ ટ્ર� ઝર�, ર� વન્�ુ િવભાગ અને એન્ટરપ્રાઇઝ સેવાઓ
િવભાગના ન્�ુ જસ� િવભાગ સાથે વ્યવસાય કરવા માટ� સં� ૂણર્ અને યોગ્ય ર�તે ન�ધણી કરશો. સંસ્થાઓ

-

તેમની ન�ધણી અહ� ચકાસી શક� છે : https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp
મ�ૂર અને કાયર્બળ િવકાસ િવભાગ New Jersey Department of Labor and Workforce Development

-

(NJLWD) િવભાગ સાથે સાર� �સ્થિતમાં રહો
વ્યવસાયોના Q3 2020 અથવા Q4 2020 WR-30 ફાઇ�લ�ગમાં 50 થી વ�ુ �લ ટાઇમ ને સમકક્ષ કમર્ચાર�
(Full-Time Equivalent Employees, FTE) ન હોય (બંનેમાં તા�તરમાં ફાઇલ કર� લા નો ઉપયોગ કરવામાં

-

આવશે). FTEની NJEDA ની વ્યાખ્યા નીચેના પ્ર�માં િવગતવાર છે .
ન્� ૂ જસ�ના રા�યમાં વાસ્તિવક સ્થાન હો�ુ ં (દા.ત., ઓ�ફસ, વેચાણ�ુ ં વાસ્તિવક સ્થાન, વેરહાઉસ, ઉત્પાદન

-

�ુિવધા વગેર�). ઘર� � ુ ઉદ્યોગો માટ� , ઘર ન્� ૂ જસ�માં �સ્થત હો�ું આવશ્યક છે .
કટોકટ�ની ઘોષણાની �સ્થિતના �ત પછ� છ મ�હના �ુધી અર�ના સમયગાળા દરિમયાન કોઈપણ
કામદારોને ફલ� અથવા �ટા ન કરવાના શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરવાના ઇરાદાને NJEDAએ ખાતર� આપી. જો
વ્યવસાય દ્વારા પહ�લાંથી જ સમય આપી કમર્ચાર�ઓને �ટા કરવામાં આવ્યા હોય ક� કાઢ� � ૂકવામાં આવ્યા

-

હોય
તો, તેમક�
ને ું વહ�
ામાં વહ�લી તક�
પાછા લે�સ્થિત
વાની ક�દ્વારા
બોલાવવાની
�
�ં ક�લઇમ�ન્સીની
ઘોષણાની
કોિવડ-19 પ્રિતજ્ઞા
દ્વારા સંસ્લો.
થાને નકારાત્મક અસર થઈ છે
ુ ં પ્રમા�ણત
(દા.ત. અસ્થાયી �પે બંધ કરવામાં આવી છે , કલાકો ઘટાડવા જ�ર� છે , ઓછામાં ઓછા 20% ની આવકમાં
ઘટાડો થયો છે , કમર્ચાર�ઓ દ્વારા ભૌિતક અસર કરવામાં આવી છે � કટોકટ�ના કારણે કામ કર� શક� ું
નથી, અથવા તેની સપ્લાય ચેન છે � ભૌિતક �પે િવક્ષેિપત થઈ છે અને તેથી સંસ્થા-સ્તર�ુ ં ઉત્પાદનમાં ધી�ુ ં

-

NJEDA
ને પ્રમા�ણત કરો ક� COVID-19 ના પ�રણામે એ�ન્ટટ�ને ભૌિતક નાણાક�ય જ��રયાત છે �માંથી
છે
).
ગ્રાન્ટ િસવાય બહાર આવી શકા� ું નથી (દા.ત., નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (Small and Medium
Enterprises, SME) ને ટ�કો આપી શક� તેવા ન�ધપાત્ર રોકડ ભંડાર, આિથ�ક ભંગાણના આ સમયગાળા

-

દરિમયાન
ન્�ુ જસ� સ્ટ�નથી).
ટ અથવા ફ�ડરલ સરકાર દ્વારા સ�ક્રય બાકાત રાખવામાં અથવા મનાઇ ન શકાય

3. �લ-ટાઇમ સમકક્ષ (Full-Time Equivalent, FTE) �ુ ં છે ?
FTE કમર્ચાર� સાથે �ઝ
ં ૂ વણમાં ન હોવી જોઈએ અને તે �લ-ટાઇમ કમર્ચાર�ઓના રા�યના માગર્દશર્નથી અલગ છે . કોઈ
કમર્ચાર� FTE તર�ક� લાયક છે ક� નહ�, તે અઠવા�ડયાના ક�ટલા કામ કર� છે અને વેતન મેળવે છે તેના પર આધાર રાખે છે .
NJEDA ની ઓનલાઇન ગ્રાન્ટ�ુ ં અ�ુમાન કરનાર તમને તમારા વ્યવસાય પર FTE ની સંખ્યા ન�� કરવામાં સહાય કર�
ુ માટ� , NJEDA એ �ટ�ટ�ની ગત આઠ ક્વાટર્ સર્ની સૌથી વ�ુ FTE ગણતર�ના
શક� છે . આ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના હ��ઓ
આધાર� FTE કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા ન�� કર� ર�ું છે . તમારા FTE કમર્ચાર�ઓના આધાર� તમાર� ગ્રાન્ટ�ુ ં અ�ુમાન ન��
કરવા માટ� �ૃપા કર�ને �ુલાકાત લો https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/
જો મહ�મ FTE કોઈ વ્યવસાયને અયોગ્ય બનાવશે, તો તા�તર માં ભર� લ WR-30, ક્વાટર્ ર 3 2020 અથવા ક્વાટર્ ર 4
2020, �માંથી � પણ તા�તરમાં ફાઇલ કરવામાં આવેલ હશે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. FTE કમર્ચાર�ઓના
આધાર� તમાર� યોગ્યતા ન�� કરવા માટ� �ૃપા કર�ને �ુલાકાત લો https://forms.business.nj.gov/grant-4/eligibility/
- FTE કમર્ચાર�ઓમાં 1099 સ્વતંત્ર ઠ�ક�દારોનો સમાવેશ થતો નથી
4. મારા વ્યવસાયના અ�ુદાન �ુરસ્કાર�ુ ં કદ ક�વી ર�તે ન�� થાય છે ?
- NJEDA એ, એ�ન્ટટ�ના WR-30 ના NJLWD માં ભર� લ છે લ્લા 8 ક્વાટર્ સર્ (Q1 2019-Q4 2020) માં દાખલ
કર� લા ઉપલબ્ધ ઉચ્ચતમ �લ ટાઇમના સમકક્ષ (FTE) કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા ન�� કરવા માટ� હ�ડકાઉન્ટનો
-

ઉપયોગ કરશે.
ગ્રાન્ટના નાણાંની �ુલ રકમ FTE સમકક્ષ કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા પર આધા�રત છે અને તે એ�ન્ટટ�ની
અિનિ�ત જ��રયાત કરતાં વધી શકતી નથી.
o જો 5 FTE અથવા તેથી ઓછા (FTE ની સંખ્યા અથવા માત્ર 1099 કોન્ટ્રાક્ટરો): 10,000 ડોલરની

-

ગ્રાન્ટ
o જો 6-25 FTE: 15,000 ડોલરની ગ્રાન્ટ
o જો 26-50 FTE: 20,000 ડોલરની ગ્રાન્ટ
પ્રોગ્રામમાં બાળ સંભાળ પ્રદાતાઓ, ર� સ્ટોરન્ટો, � ૂક્ષ્મ વ્યવસાયો અને અન્ય નાના વ્યવસાયો માટ� અલગ
ભંડોળ ફાળવણી છે . જો ક�, અરજદાર ફક્ત એક જ ભંડોળ ફાળવવા માટ� પાત્ર છે . ઉદાહરણ તર�ક�: જો કોઈ
વ્યવસાય લાયક ર� સ્ટોરન્ટ છે , તેના ઉ�ર અમે�રકન ઉદ્યોગ વગ�કરણ િસસ્ટમ (North American Industry
Classification System, NAICS) કોડ દ્વારા ન�� કયાર્ �ુજબ, તે ફક્ત ર� સ્ટોરન્ટની ફાળવણી માટ� જ અર�

કર� શક� છે , માઇક્રો-વ્યવસાય અથવા અન્ય નાના વ્યવસાયની ફાળવણી માટ� નહ�.
5. �ું મારા વ્યવસાયે તેના 2020 ટ�ક્સ ર�ટનર્ ફાઇલ કરવાની જ�ર છે ?
- અરજદાર� પોતા�ુ ં 2020 ફ�ડરલ અથવા રા�ય કરવેરા વળતર ભર�ુ ં જ�ર� નથી
6. �ું મારા વ્યવસાયે તેના 2019 ટ�ક્સ ર�ટનર્ ફાઇલ કરવાની જ�ર છે ?
a. જો કોઈ વ્યવસાય 2019 માં અથવા તે પહ�લાં શ� થયો હોય, અરજદાર� તેના 2019 ફ�ડરલ અને રા�ય
કરવેરા વળતર માટ� ફાઇલ કર� હોવી જોઇએ અથવા એક્સ્ટ� શન પર હોવા જોઈએ.
7. અર� કરવા માટ� માર� કઈ આિથ�ક મા�હતીની જ�ર રહ�શ?ે
- અરજદાર નીચેના પ્ર�ોના જવાબ આપવા માટ� સમથર્ હોવા જોઈએ
a. તમારા વ્યવસાયે કયા વષ� ટ�ક્સ ર�ટનર્ ફાઇલ ક�ુ� (2018, 2019,2020)?

b. 2019 માટ� તમારા વ્યવસાયની વાિષ�ક આવક ક�ટલી છે (જો લા�ુ હોય તો)
c. 2020 માટ� તમારા વ્યવસાયની વાિષ�ક આવક ક�ટલી હતી?
d. �ું તમારા વ્યવસાયને રા�યપાલ મફ�ના એ�ક્ઝ�ુ�ટવ ઓડર્ ર (Executive Order, EO) 107 અ�ુસાર
આવશ્યક વ્યવસાય માનવામાં આવ્યો હતો?
e. �ું તમારો વ્યવસાય માચર્ 2020 થી અત્યાર �ુધીના ગાળામાં ચા�ુ રહ્યો છે , અથવા તમારો વ્યવસાય
ફર�થી ચા�ુ થયો છે ?
f. જો આ સમયગાળા દરિમયાન તમારો વ્યવસાય ફર�થી ખોલ્યો, તો કઈ ક્ષમતા (10%, 25%, 50%, 75%,
100%)?
8. મારા વ્યવસાય માટ� WR-30 ફાઇલ કરવાની જ�ર નથી (એકલ મા�લક�, ભાગીદાર�, િસ�ગલ-મેમ્બર મયાર્�દત
જવાબદાર� િનગમ (Limited Liability Corporation, LLC), 1099 કોન્ટ્રાક્ટર, વગેર�). �ુ ં મારો વ્યવસાય લાયક
છે ?
ુ ર�, 2020 ના રોજ કાયર્રત હોય, તો તે એ�ન્ટટ� રા�યમાં
- જો એ�ન્ટટ� વ્યવસાયમાં હોય અને 15 ફ��આ
વ્યવસાય કરવા માટ� સં� ૂણર્ અને યોગ્ય ર�તે ન�ધાયેલ હોય, અને તે અન્ય તમામ પાત્રતાની આવશ્યકતાઓને
-

� ૂણર્ કરતી હોય, તો તે પાત્ર ગણાશે.
WR-30 ફાઇ�લ�ગ્સ િવનાના એક અ�સ્તત્વની $ 10.000 ની ઓછામાં ઓછ� ગ્રાન્ટ રકમ માટ� પાત્ર હશે.

9. એક પેરોલ કંપની અથવા વ્યવસાિયક એમ્પ્લોયર ઓગ�નાઇઝેશન (Professional employer organization, PEO)
મારા વ્યવસાયની WR-30 ફાઇલ કર� છે ; �ું મારો વ્યવસાય પાત્ર છે ?
- હા - NJEDA સમ� છે ક� વ્યવસાયો તેમના વતી તેમના WR-30 ફાઇલ કરવા માટ� PEO અથવા સમાન
પગારપત્રક પ્રદાતાઓનો ઉપયોગ કર� છે . આ પ�ર�સ્થિતઓમાં, પેરોલ કંપનીઓ અથવા PEOએ NJEDAને
કમર્ચાર� આઈડ� અથવા નામ પ્રદાન કર�ુ ં આવશ્યક છે , કાયર્ કર� લ અઠવા�ડયા અને વેતન WR-30 ના
-

બં
ધારણવ્યવસાય
��ું દસ્તાવે
�કરણ,
� તેઓ
તમારા વ્યવસાય
ફાઇલ કર�
કર� છે
. છે .
તમારો
ચકાસણી
પ્ર�ક્રયા
દરિમયાન
આ દસ્તાવેવતી
જો પ્રદાન
શક�

10. મારો વ્યવસાય એક નફાકારક સંસ્થા નથી; �ુ ં માર� સંસ્થા પાત્ર છે ?
- જો તમાર� સંસ્થા 501(c) �બન-નફાકારક તર�ક� �ત�રક મહ�� ૂલ સેવા (Internal Revenue Service, IRS)
સાથે ન�ધાયેલ છે , જો તમાર� સંસ્થા અન્ય તમામ કાયર્ક્રમ માટ� ની યોગ્યતા આવશ્યકતાઓને � ૂણર્ કર� , તો
તમાર� સંસ્થા પાત્ર થઈ શક� છે .
11. ભંડોળનો 1 તબ�ો NAICS કોડ દ્વારા પ્રિતબંિધત હતો, �ુ ં આ તબ�ામાં સમાન િનયંત્રણો છે ?
- પ્રોગ્રામના તબ�ા 4 માં બાળ સંભાળ પ્રદાતાઓ (NAICS 624410) અને ર� સ્ટોરન્ટ્સ (NAICSક� � 722 થી
શ� થાય છે ) ને લગતા અલગ ભંડોળની ફાળવણી છે , અન્ય તમામ વ્યવસાયો ક� � માઇક્રો અથવા નાના
વ્યવસાિયક વગર્માં આવે છે � NAICS કોડ દ્વારા પ્રિતબંિધત નથી. વ્યવસાયોએ તેમના િવિશષ્ટ વ્યવસાય
પ્રકાર માટ� એ�પ્લક�શન િવ�ડો દરિમયાન અર� કરવી આવશ્યક છે .

12. મારા વ્યવસાયને આ પ્રોગ્રામના તબ�ો 1, તબ�ો 2 અને/અથવા તબ�ો 3 માં ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત થઈ છે અથવા થઈ
નથી; �ું �ુ ં તબ�ો 4 માં સમાન વ્યવસાય માટ� ફર�થી અર� કર� શ�ું �ં?
- નાના વ્યવસાય ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના (Small Business Emergency Assistance Grant Program)
તબ�ો 1, તબ�ો 2 અને/અથવા તબ�ો 3 હ�ઠળ ગ્રાન્ટ ભંડોળ માટ� અર� કરનારા ધંધાઓ તબ�ો 4 ના
ભંડોળ માટ� અર� કર� શક� છે . તેમ છતાં, � વ્યવસાયોએ તબ�ો 1, તબ�ો 2, અને/અથવા તબ�ો 3 માં
અર� કર� છે તેમને તબ�ા 4 માટ� સં� ૂણર્ નવી એ�પ્લક�શન અને જ�ર� દસ્તાવેજો સબિમટ કરવાની જ�ર

રહ�શે, કારણ ક� તબ�ા 1-3ની અગાઉની અર�ઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ�. એ�પ્લક�શન પ્ર�ક્રયા
માટ�ની મા�હતી અહ� મળ� શક� છે .
13. મારો વ્યવસાય ઘણા સ્થળો એ છે ; �ું �ુ ં દર� ક સ્થાન માટ� એક અલગ એ�પ્લક�શન સબિમટ કર� શ�ું �ં?
- ફ�ડરલ રોજગાર ઓળખ નંબર (FEIN) દ�ઠ 1 એ�પ્લક�શનની એ�પ્લક�શન મયાર્દા છે . જો તમારા વ્યવસાયમાં
5 અલગ અલગ FEIN છે , તો પછ� તમે 5 વાર અર� કરવા માટ� પાત્ર છો, પરં � ુ દર� ક વ્યવસાય માટ� (તેની
-

પોતાની FEIN સાથે) અલગથી અર� કરવી પડશે.
જો તમારા વ્યવસાયમાં 1 FEIN અને 5 સ્થળો છે , તો તમારો વ્યવસાય ફક્ત 1 ગ્રાન્ટ માટ� પાત્ર છે અને માત્ર
એક FEIN હ�ઠળ ફક્ત એક જ વાર અર� કર� શક� છે .

14. મારો વ્યવસાય 5 જગ્યાએ છે . બધા 60 �લ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમર્ચાર�ઓ સાથે 1 FEIN હ�ઠળ ન�ધાયેલા છે ;
�ું �ુ ં મારા કમર્ચાર�ઓને િવિવધ સ્થળોએ ફાળવી શ�ું �ં?
- કમર્ચાર�ઓની સ્થાન એ�પ્લક�શનની યોગ્યતાને અસર કર� ું નથી. તેથી, વ્યવસાય પ્રોગ્રામની કદની
-

જ��રયાતને પહ�ચી વળવા માટ� િવિવધ સ્થળોએ કમર્ચાર�ઓને ફાળવી શકતા નથી.
ઉપર જણાવ્�ું તેમ, એ�પ્લક�શન એક FEIN પર આધા�રત છે . આ ઉદાહરણમાં અરજદાર પાત્ર રહ�શે નહ�
કારણ ક� તે પ્રોગ્રામના મહ�મ 50 FTE થી વધાર� છે .

15. તક માટ�ની પાત્રતા ઝોન ગોઠવવા �ુ ં છે ?
- “અપોચ્�ુિર્ નટ� ઝોન એ�લ�જબલ” ગણાતા 715 વસ્તી ગણતર�ના ભાગોમાં પ્રાથિમક ધંધા�ુ ં સ્થાન ધરાવતા
-

ઉદ્યોગો માટ� આશર� 33% ઉપલબ્ધ ભંડોળ અનામત રહ�શ.ે
તે ન�� કરવા માટ� ક� �ુ ં તમારો વ્યવસાય અપોચ્�ુિર્ નટ� ઝોન એ�લ�જબલ વસ્તી ગણતર� ટ્ર� કમાં �સ્થત છે ,
�ૃપા કર�ને મેિપ�ગ િવ�ટનો ઉપયોગ કરો.

16. મારા વ્યવસાયમાં એક FEIN હ�ઠળ બ�ુિવધ સ્થાનો છે . મારા વ્યવસાય�ુ ં પ્રાથિમક સ્થાન �ુ ં માનવામાં આવે છે ?
ુ માટ� , તમા�ું પ્રાથિમક વ્યવસાય સ્થાન તે સરના�ુ ં છે �યાં તમારા મોટાભાગના
- આ પ્રોગ્રામના હ��ઓ
કમર્ચાર�ઓ કાયર્રત છે . જો કોઈ એક સ્થાનમાં સૌથી વ�ુ કમર્ચાર� નથી કારણ ક� બ�ુિવધ સ્થાનોમાં સમાન
સંખ્યા હોય છે , તો તે સ્થાનોમાંથી પ્રાથિમક સ્થાન તે છે � સૌથી વ�ુ આવક ઉત્પ� કર� છે . જો હ� પણ
ઘણા સ્થળો છે � માપદં ડને � ૂણર્ કર� છે , તો પ્રાથિમક સ્થાન તે સ્થાન છે � પહ�લા ખોલ્�ુ ં હ�ુ.ં

17. મારા વ્યવસાયે નાના વેપાર વહ�વટ, અન્ય સ્થાિનક સંભાળ ભંડોળ અને/અથવા વીમાની રકમ માટ� COVID-19
સહાય, રાહત અને આિથ�ક �ુરક્ષા (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) માટ� અર�
કર� અને/અથવા પ્રાપ્ત કર�. �ુ ં તે જ વ્યવસાય ગ્રાન્ટ માટ� પાત્ર છે ?
- તમારો વ્યવસાય હ� પણ અ�ુદાન માટ� પાત્ર હોઈ શક� છે . જો ક�, NJEDA ને તમારા દ્વારા અર�
કર� લી/પ્રાપ્ત કર� લ તમામ સહાયતા િવશેની મા�હતી �ણવાની જ�ર રહ�શ.ે તેથી, આ ગ્રાન્ટ માટ� અર�
કરતાં પહ�લાં, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે ક� તમે અર� કર� લી અથવા પ્રાપ્ત કર� લી અન્ય સહાયની
િવગતોથી પ�ર�ચત થાઓ, �મ ક�: � કાયર્ક્રમ માટ� તમે અર� કર�, ભંડોળની રકમ ક� � મં�ૂર /પ્રાપ્ત થય,
-

અને તમારો વ્યવસાય તે નાણાંનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કર� છે . NJEDA દ્વારા તબ�ો 4 પ્રોગ્રામ માટ� ની તમાર�
NJEDA એ
જ હ�કરવા
� ુ માટ�
આપિ�
પ્રદાનપ્રદાન
કર� શકશે
�વ
માટ�
પહ�
યોગ્યતા
ન��
માટ�
તમનેસહાય
આ િવગતો
કરવાનહ�
માટ�ક� કહ�
ામાંતમને
આવશે
. લેથી જ અન્ય સહાય

મળ� છે , કારણ ક� આને ફ�ડરલ કાયદા હ�ઠળ લાભ�ુ ં �ુ�પ્લક�શન માનવામાં આવે છે , અને કારણ ક� તમારા
વ્યવસાયને હવે તે હ�� ુ માટ� ગ્રાન્ટના નાણાંની જ�ર રહ�શે નહ�.

-

વ્યવસાયમાં આ મા�હતી ઉપલબ્ધ હોવી આવશ્યક છે . બધા અરજદારોએ અન્ય કોિવડ-19 આપિ�
સહાયની મા�હતી સાથે લાભોના એ�ફડ�િવટની �ુ�પ્લક�શન � ૂણર્ કરવાની જ�ર રહ�શ,ે અને આવી સહાય માટ�

-

તેમની અર�ની િવગતોની જ�ર પડશે.
અિધ�ૃત સહ� કરનારાએ એ પણ પ્રમા�ણત કર�ુ ં આવશ્યક છે ક� અન્ય COVID-19 ના ભંડોળ પ્રાપ્ત કરતા
વધાર� વ્યવસાયની જ��રયાત છે .

18. લાભની નકલ (Duplication of Benefit, DOB) �ુ ં છે ?
- �યાર� કોઈ અ�સ્તત્વ સમાન જ��રયાત માટ� બ�ુિવધ સ્રોતોની સહાય મેળવે છે ત્યાર� DOB થાય છે . આ�ુ ં
થવાની એક ર�ત છે જો સહાયની સં�ચત રકમ વ્યવસાયની જ��રયાતો કરતાં વધી �ય. કોઈ DOB ને
ટાળવા માટ� , NJEDA સમાન જ��રયાત માટ� અન્ય સહાયની રકમ દ્વારા ગ્રાન્ટની રકમ ઘટાડશે. જો ક�, જો
સહાયતા કરતા વધાર� જ��રયાત હોય, તો ત્યાં કોઈ DOB નથી.

