COVID-19 નો ઉત્પાત

New Jersey Economic Development Authority (NJEDA)

નાના વ્યવસાિયક ઇમ�ન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (Small Business Emergency Assistance Grant
Program) ફ�ઝ-4

નાણાં ઉપલબ્ધતાની � ૂચના
� ૂવર્ ન�ધણી સોમવાર, 19 મી એિપ્રલ સવાર� 9:00 વાગ્યે �ુલશે અને �ુ�ુવાર, 29 એિપ્રલ સાંજના 5:00 વાગ્યા
�ુધી �ુલ્�ુ રહ�શ.ે � ૂવર્ ન�ધણી પછ�, એ�પ્લક�શનો રો�લ�ગના આધાર� ઉપલબ્ધ થશે. � ૂવર્-ન�ધાયેલા
અરજદારોએ નીચે આપેલા શેડ� ૂલના આધાર� એ�પ્લક�શન � ૂણર્ કરવા માટ� https://programs.njeda.com/enUS/ પર પાછા ફર�ુ ં પડશે:
•

3 મે 2021 ના રોજ સવાર� 9:00 કલાક� - ધંધા ક� �ઓએ તબ�ો 3 ના નાણાં માટ� અર� કર� ન હતી,
અથવા મં�ૂર� મળ� ન હતી;

•

ર� સ્ટોરન્ટ્સ અને બાળ સંભાળ પ્રદાતાઓ - 5 મે, 2021 ના રોજ સવાર� 9:00 કલાક�;

•

� ૂ�મ વ્યવસાયો (પાંચ અથવા ઓછા FTE વાળા) - 10 મે, 2021 ના રોજ સવાર� 9:00 કલાક�; અને

•

તમામ અન્ય નાના વ્યવસાયો - 12 મે 2021 ના રોજ સવાર� 9:00 કલાક�

અવલોકન
9 માચર્, 2020 ના રોજ, રા�યપાલ �ફલ મફ�એ એ�ક્ઝ�ુ�ટવ ઓડર્ ર 103 �ર� કર�ને રા�ય કટોકટ� અને �હ�ર
આરોગ્ય કટોકટ� �હ�ર કર�ને ન્�ુ જસ�ના COVID-19 ના પ્રસારને સમાપ્ત કરવાના પ્રયત્નોને આગળ વધાયાર્.
રા�યપાલ મફ�એ તે તાર�ખથી સાવર્જિનક સ્વાસ્થ્યની કટોકટ�ને આગળ વધારવા�ુ ં ચા�ુ રાખ્�ુ ં છે .
ત્યારબાદના િનયંત્રણોનાં પગલાં અમલમાં � ૂકાયા હતા, �માં �હ�ર સભાઓ પર પ્રિતબંધ અને �બન-જ�ર�
વ્યવસાયો ફર�જયાત બંધ. �યાર� આ પગલાં રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� લેવામાં આવતા સમાન પગલાઓ સાથે �ુસગ
ં ત છે ,
� સાવર્જિનક સંસગર્ને COVID-19 પર મયાર્�દત કર� તેવી અપેક્ષા છે , તો આપણા રા�યના અથર્તત્ર
ં પર
ન�ધપાત્ર િવપર�ત અસર રહ� છે અને ચા�ુ રહ�શ.ે
તેના જવાબમાં, New Jersey Economic Development Authority, NJEDA એ નાના વ્યવસાિયક ઇમ�ન્સી
સહાય ગ્રાંટ પ્રોગ્રામ(Small Business Emergency Assistance Grant Program) સ�હત િવિવધ આિથ�ક
સહાયતા પહ�લની સ્થાપના કર� છે - નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોને શ� તેટ�ું કાયર્ક્ષમ અને ઝડપથી
નાણાં � ૂરા પાડવા માટ� ઇમરજન્સી ગ્રાન્ટ ફં�ડ�ગ પ્રોગ્રામ (વ્યવસાયો અને �બન-નફાકારક) ("SMEs") ક� �ને 9
માચર્, 2020 ના રા�યની કટોકટ� અને �હ�ર આરોગ્ય ઇમરજન્સીની ઘોષણા બાદ પ્રિત�ૂળ આિથ�ક પ્રભાવોને
પ�રણામે પગારપત્રક અને કાયર્કાર� � ૂડ� સહાયની જ�ર હોય. ગ્રાન્ટ કાયર્ક્રમના પ્રારં �ભક તબ�ે લ�યાંક ઉદ્યોગો
માંથી નાના ઉદ્યોગો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત ક�ુ� � સમાિવષ્ટોના પગલાં દ્વારા સૌથી વ�ુ પ્રિત�ૂળ અસરમાં હતા.
ત્યારબાદ, ફ�ડરલ કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત, અને આિથ�ક �ુરક્ષા (Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security, CARES) અિધિનયમ હ�ઠળ સ્થાિપત કોરોનાવાયરસ રાહત નાણાં (“ફંડ”) માંથી $51
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િમ�લયન સ્વીકારતા, એન�ઇડ�એ NJEDA નાના વ્યવસાિયક ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાંટ પ્રોગ્રામ (Small
Business Emergency Assistance Grant Program)-તબ�ો 2 ની સ્થાપના કર�. � બંને તબ�ા 1 ને અને
બી� તબ�ાના � ૂડ�કરણ માટ� વધારાના નાણાં � ૂરા પાડ� છે . ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના બી� તબ�ામાં 25 �ટલા �લ
ટાઇમને સમકક્ષ કમર્ચાર�ઓ full-time equivalent, FTE) ના વ્યવસાયોનો સમાવેશ કરવા અને તેના
ઉદ્યોગોને લગતી મયાર્દાઓને �ૂ ર કર�, ઉદ્યોગોની િવશાળ શ્રેણીમાં લગભગ તમામ એસ.એમ.ઇ.(SMEs) �હ�ર
આરોગ્ય કટોકટ�ના આિથ�ક પ�રણામોથી પ્રિત�ૂળ અસર થઈ છે અને તેમને સહાયની તાત્કા�લક જ�ર હતી.
14 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ, NJEDA નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો (small and medium sized
businesses) માટ� િવસ્� ૃત પાત્રતા અને 50 એફટ�ઇ(FTEs) �ુધીના �બન-નફાકારક સાથેની ગ્રાન્ટ માટ�ના
ફંડમાંથી વધારાના 70 િમ�લયન ડોલરનો સ્વીકાર કર�ને નાના વ્યાપાર ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાંટ પ્રોગ્રામ-તબ�ો
3 ની શ�આત કર�, અને તેમાં વધારો થયો વ્યવસાય દ�ઠ નાણાંની માત્રા, અને સૌથી પ્રિત�ૂળ અસરગ્રસ્ત
વ્યવસાયો, �મ ક� ર� સ્ટોરન્ટ્સ, માઇક્રો-વ્યવસાયો અને તકો ઝોન-પાત્ર વસ્તી ગણતર�ના ક્ષેત્રોમાં આધા�રત
વ્યવસાયો માટ� અનામત નાણાં.
ન્�ુ જસ� િવધાનસભા દ્વારા તા�તરમાં પસાર કરાયેલા બીલના પેક�જના આધાર� અને રા�યપાલ �ફલ મફ� દ્વારા
કાયદામાં સહ� કરાયેલા, નવા ગ્રાન્ટ નાણાં તર�ક� વહ�વટ કરવા માટ� એન�ઈડ�એ (New Jersey Economic
Development Authority, NJEDA) માટ� કોરોનાવાયરસ �રલીફ ફંડમાંથી $85 િમ�લયન વધારાના ઉપલબ્ધ
કરાયા છે .

હ�� ુ
નાના વ્યવસાિયક ઇમ�ન્સી સહાય ગ્રાંટ પ્રોગ્રામ(Small Business Emergency Assistance Grant
Program)-તબ�ો 4 નો હ�� ુ એ એસ.એમ.ઇ.ને(SMEs) �ૂંકા ગાળાની, તાત્કા�લક પગારપત્રક અને કાયર્કાર�
� ૂડ� સહાય � ૂર� પાડવાનો છે ક� �ને કટોકટ�ની ઘોષણા દરિમયાન નકારાત્મક અસર નો સામનો કરવો પડ�ો
છે , �નાથી તેમની કામગીર� ને સં��ુ લત કરવામાં મદદ મળે છે અને કોઈ પણ સંભિવત ફલ� અને/અથવા
છટણી ઘટાડ� છે .

પાત્ર ઉપયોગો
નાના વ્યવસાિયક ઇમ�ન્સી સહાય ગ્રાંટ પ્રોગ્રામ(Small Business Emergency Assistance Grant
Program)-તબ�ો 4 હ�ઠળ, ભંડોળનો ઉપયોગ COVID-19 દ્વારા થતાં વ્યવસાિયક િવક્ષેપના પ�રણામે અ�ુક
�ુકશાન પામેલ આવકની ભરપાઈ માટ� થઈ શક� છે . નાણાંનો ઉપયોગ બાંધકામ સ�હતના � ૂડ� ખચર્ માટ� થઈ
શકતો નથી.
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નાણાં� ંુ િવતરણ
નાણાંમાંથી ઉપલબ્ધ $85 િમ�લયન, સીએઆરઇએસ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security,
CARES) કાયદા હ�ઠળ સ્થાિપત, નીચે �ુજબ ફાળવવામાં આવશે:
ર� સ્ટોરન્ટ્સ: એનએઆઈસીએસ (North American Industry Classification System, NAICS) કોડ 722
હ�ઠળ ("ર� સ્ટોરન્ટ્સ" તર�ક� વણર્વેલ) "ખાદ્ય સેવાઓ અને પીવાના સ્થળો" તર�ક� વગ��ૃત વ્યવસાયોને ટ�કો
આપવા માટ� $35 િમ�લયન આર�ક્ષત છે , COVID-19 ને લીધે આ વ્યવસાયોએ અપ્રમાણસર અસર અ�ુભવી
છે , �માં સ્થળો પર ડાઇિન�ગ માટ�ની મયાર્દાઓ અને સલામત કામગીર� માટ� તેમના વ્યવસાિયક મોડ�લોને
અ�ુ�ૂળ બનાવવા માટ�ના અસામાન્ય ખચર્ સ�હત; આ ક�ટ�ગર�ની �દરના 33 ટકા નાણાંને વસ્તી ગણતર� ક્ષેત્રે
વેપાર� વ્યવસાિયક સરનામાં (સં� ૂણર્ અથવા �શત) �સ્થત હોય તેવી સંસ્થાઓને ટ�કો આપવાનો િનદ� શ
આપવામાં આવશે, � ન્� ૂ જસ� તકો ક્ષેત્ર તર�ક� પસંદ કરવા માટ� પાત્ર છે (એટલે ક�, ન્�ુ માક� ટ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ વસ્તી
ગણતર� ટ્ર�ક્ટ). કારણ ક� પ્રાપ્ત એ�પ્લક�શનો માટ� આ વાપરવા માટ�� ુ ં અનામત હોવાથી, તક ઝોન પાત્ર
અનામત�ુ ં કોઈપણ પ્રમાણ, તક ઝોન પાત્ર અનામતની કોઈપણ રકમ ક� � $35 િમ�લયન ર� સ્ટોરન્ટ નાણાંના
� ૂલમાં અન્ય કોઈ અરજદાર માટ� તક ઝોન પાત્ર વસ્તી ગણતર�ના ભાગોમાંની સંસ્થાઓની તમામ અર�ઓની
પ્ર�ક્રયા પછ� બાક� 33 ટકા અનામત છે . એ જ ર�તે, ર� સ્ટોરાંની તમામ અર�ઓની પ્ર�ક્રયા પછ� આ $35
િમ�લયન � ૂલની કોઈપણ બાક� રહ�લ રકમનો ઉપયોગ તબ�ા 4 ના અન્ય પાત્ર અરજદાર માટ� કરવામાં
આવશે.
બાલ સંભાળ પ્રદાતા: NAICS કોડ 624410 ("બાલ સંભાળ" તર�ક� વણર્વલ
ે ) હ�ઠળ "બાળ �દવસીય સંભાળ
સેવાઓ" તર�ક� વગ��ૃત વ્યવસાયોને ટ�કો આપવા માટ� $10 િમ�લયન આર�ક્ષત છે , COVID-19 ને લીધે આ
વ્યવસાયોએ અયોગ્ય અસરનો અ�ુભવ કય� છે , �માં ક્ષમતાની સંખ્યામાં મયાર્દાનો સમાવેશ થાય છે . અને
સલામત કામગીર� માટ� તેમના વ્યવસાિયક મોડ�લોને સ્વીકારવા માટ�ના અસામાન્ય ખચર્; આ ક�ટ�ગર�ની
�દરના 33 ટકા નાણાંને વસ્તી ગણતર� ક્ષેત્રેમાં વા�ણ�યક વ્યવસાિયક સરનામાં �સ્થત (સં� ૂણર્ અથવા �શત)
હોય તેવી સંસ્થાઓને ટ�કો આપવાના િનદ� શ માટ� આપવામાં આવશે, � ન્� ૂ જસ� તકો ક્ષેત્ર તર�ક� પસંદ કરવા
માટ� પાત્ર છે (એટલે ક�, ન્�ુ માક� ટ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ વસ્તી ગણતર� ટ્ર�ક્ટ). કારણ ક� પ્રાપ્ત એ�પ્લક�શનો માટ� આ
વાપરવા માટ�� ુ ં અનામત હોવાથી, તક ઝોન પાત્ર અનામત�ુ ં કોઈપણ પ્રમાણ, તક ઝોન પાત્ર અનામતની
કોઈપણ રકમ ક� � $10 િમ�લયન બાળ સંભાળ નાણાંના � ૂલમાં અન્ય કોઈ અરજદાર માટ� તક ઝોન પાત્ર
વસ્તી ગણતર�ના ભાગોમાંની સંસ્થાઓની તમામ અર�ઓની પ્ર�ક્રયા પછ� બાક� 33 ટકા અનામત છે . એ જ
ર�તે, બાળ સંભાળની તમામ અર�ઓની પ્ર�ક્રયા પછ� આ $10 િમ�લયન � ૂલની કોઈપણ બાક� રહ�લ રકમનો
ઉપયોગ તબ�ા 4 ના અન્ય પાત્ર અરજદાર માટ� કરવામાં આવશે.
� ૂ�મ-વ્યવસાયો: WR-30 ફાઇ�લ�ગ્સના છે લ્લા આઠ ક્વાટર્ રમાંના દર� કમાં 5 અથવા ઓછા એફટ�ઇ (FTEs)
(FTE િસવાયના વ્યવસાયો સ�હત) ધરાવતા વ્યવસાયોને ટ�કો આપવા માટ� $25 િમ�લયન આર�ક્ષત છે , � ૂ�મવ્યવસાયો દ્વારા COVID-19 ને કારણે અ�ુભવાયેલી અનન્ય નાણાક�ય નબળાઈ, ક� �ની પાસે સામાન્ય ર�તે
ઓ�ં નાણાક�ય અનામત હોય છે ; આ ક�ટ�ગર�માંના 33 ટકા નાણાંને ન્�ુ જસ� તકો ઝોન તર�ક� પસંદ કરવા માટ�
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પાત્ર ગણતર� ક્ષેત્રે (સં� ૂણર્ અથવા �શત) વસ્તી ધરાવતા વા�ણ�યક વ્યવસાય સરનામાં (અથવા ઘર
આધા�રત ઉદ્યોગો માટ� ઘર�ુ ં સરના�ુ)ં ધરાવતા એકમોને ટ�કો આપવા િનદ� િશત કરવામાં આવશે. (એટલે ક�,
નવો માક� ટ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ વસ્તી ગણતર� ટ્ર�ક્ટ). કારણ ક� પ્રાપ્ત એ�પ્લક�શનો માટ� આ વાપરવા માટ�� ુ ં અનામત
હોવાથી, તક ઝોન પાત્ર અનામત�ુ ં કોઈપણ પ્રમાણ, તક ઝોન પાત્ર અનામતની કોઈપણ રકમ ક� � $25
િમ�લયન � ૂ�મ-વ્યવસાયો નાણાંના � ૂલમાં અન્ય કોઈ અરજદાર માટ� તક ઝોન પાત્ર વસ્તી ગણતર�ના
ભાગોમાંની સંસ્થાઓની તમામ અર�ઓની પ્ર�ક્રયા પછ� બાક� 33 ટકા અનામત છે . એ જ ર�તે, � ૂ�મવ્યવસાયોની તમામ અર�ઓની પ્ર�ક્રયા પછ� આ $25 િમ�લયન � ૂલની કોઈપણ બાક� રહ�લ રકમનો ઉપયોગ
તબ�ા 4 ના અન્ય પાત્ર અરજદાર માટ� કરવામાં આવશે.
અન્ય નાના વ્યવસાયો: � ૂ�મ-વ્યવસાયો ક�ટ�ગર� હ�ઠળ પાત્રતા ન ધરાવતા ઉદ્યોગોને ટ�કો આપવા માટ� $15
િમ�લયન આર�ક્ષત છે ; આ ક�ટ�ગર�માંના 33 ટકા નાણાંને ન્�ુ જસ� તકો ઝોન તર�ક� પસંદ કરવા માટ� પાત્ર
ગણતર� ક્ષેત્રે (સં� ૂણર્ અથવા �શત) વસ્તી ધરાવતા વા�ણ�યક વ્યવસાય સરનામાં (અથવા ઘર આધા�રત
ઉદ્યોગો માટ� ઘર�ુ ં સરના�ુ)ં ધરાવતા એકમોને ટ�કો આપવા િનદ� િશત કરવામાં આવશે. (એટલે ક�, નવો માક� ટ
ટ�ક્સ ક્ર��ડટ વસ્તી ગણતર� ટ્ર�ક્ટ). કારણ ક� પ્રાપ્ત એ�પ્લક�શનો માટ� આ વાપરવા માટ�� ુ ં અનામત હોવાથી, તક
ઝોન પાત્ર અનામત�ુ ં કોઈપણ પ્રમાણ, તક ઝોન પાત્ર અનામતની કોઈપણ રકમ ક� � $15 િમ�લયન નાણાંના
� ૂલમાં અન્ય કોઈ અરજદાર માટ� તક ઝોન પાત્ર વસ્તી ગણતર�ના ભાગોમાંની સંસ્થાઓની તમામ અર�ઓની
પ્ર�ક્રયા પછ� બાક� 33 ટકા અનામત છે . એ જ ર�તે, તમામ અર�ઓની પ્ર�ક્રયા પછ� આ $15 િમ�લયન � ૂલની
કોઈપણ બાક� રહ�લ રકમનો ઉપયોગ તબ�ા 4 ના અન્ય પાત્ર અરજદાર માટ� કરવામાં આવશે.
એક અરજદાર ફક્ત એક જ નાણાંની ફાળવણી માટ� પાત્ર છે . ઉદાહરણ તર�ક�: જો કોઈ વ્યવસાય ર� સ્ટોરન્ટ
અથવા બાળ સંભાળ પ્રદાતાઓ ફાળવણી માટ� પાત્ર છે , અને એનએઆઈસીએસ (NAICS) કોડ દ્વારા િનધાર્�રત
છે , તો તે ફક્ત તે િવિશષ્ટ ફાળવણી માટ� જ લા�ુ થઈ શક� છે , માઇક્રો-વ્યવસાય અથવા અન્ય નાના વ્યવસાિયક
ફાળવણી માટ� નહ�.
જો કોઈ વધારાના નાણાં પ્રારં �ભક $85 િમ�લયનથી વ�ુ ઉપલબ્ધ થાય છે , તો તે નાણાં તબ�ા 4 ના કોઈપણ
પાત્ર અરજદાર માટ� ઉપલબ્ધ રહ�શ,ે ભલે તે ર� સ્ટોરન્ટ્સ, બાળ સંભાળ પ્રદાતાઓ, � ૂ�મ-વ્યવસાયો અથવા
અન્ય નાના વ્યવસાયોના વગર્માં આવે.

ગ્રાન્ટ રકમ
તમામ ક�ટ�ગર� માટ� ફાળવણી�ુ ં કદ, �માં "ખાદ્ય સેવાઓ અને પીવાના સ્થળો" એનએઆઇસીએસ NAICS)
722 થી શ� થતા ઉદ્યોગો અને એનએઆઇસીએસ (NAICS) કોડ 624410, � ૂ�મ-વ્યવસાયો અને નાના
વ્યવસાયો સાથેના "બાળ સંભાળ પ્રદાતાઓ" વ્યવસાયો સ�હત, એફટ�ઇ પર નીચે પ્રમાણે આધા�રત છે :
ફાળવણી

FTE
5 અથવા ઓછ� FTEs, એવા વ્યવસાયો ક� �માં કોઈ FTE ના હોય તે પણ શામેલ છે
$10,000
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6 થી 25 FTEs

$15,000

26 થી 50 FTEs

$20,000

FTEs ને પાત્રતાની �મજ ફાળવણીના પ્રમાણ માટ� ન�� કરવામાં આવશે. જો અરજદાર માટ� ગ્રાન્ટની રકમ
અ� ૂરતી જ��રયાત કરતા વધાર� હોય, તો રકમ $500 ની બઢતીમાં ન�� કરવામાં આવશે, જ��રયાતની
રકમથી વધી જ �ય તે માટ�. $500 અને $1000 ની વચ્ચેની અ� ૂરતી જ��રયાત વાળા અરજદારો માટ�,
ઓછામાં ઓછ� ગ્રાન્ટની ફાળવણી $1000 હશે; જો અરજદારની અ� ૂરતી જ��રયાત $500 કરતા ઓછ� હોય તો
કોઈ ગ્રાન્ટ રકમ મં�ૂર કરવામાં આવશે નહ�.

પાત્ર અરજદારો
પાત્ર બનવા માટ�, અરજદારો SMEs હોવા જોઈએ, ક� �માં 50 થી વ�ુ FTEs ન હોય.
ઓથો�રટ� અરજદારની ન્�ુ જસ� WR-30 ફાઇ�લ�ગ્સનો ઉપયોગ ન્�ુ જસ� �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ લે (New Jersey
Department of Labor and Workforce Development, DLWD) સાથે કરશે. શ�આતમાં, છે લ્લા આઠ
ક્વાટર્ રની સૌથી વ�ુ FTE ગણતર� - પેહલા ક્વાટર્ ર 2019 થી ચોથા ક્વાટર્ ર 2020 - નો ઉપયોગ કરવામાં
આવશે, ઉદ્યોગોને તેમના વતર્માન માથાદ�ઠના બદલે 2019 અથવા 2020 માં તેમના માથાદ�ઠને અ�ુ�પ
ફાળવણી પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ બનાવશે, � COVID-19 રોગચાળા દરિમયાન આવકના ન�ધપાત્ર �ુકસાનને
કારણે ન�ધપાત્ર માથાદ�ઠના ઘટાડાને પ્રિત�બ��બત કર� શક� છે .
પાત્રતા ન�� કરવા માટ�, ચો�ુ ં ક્વાટર્ ર 2020 WR-30 અથવા ત્રી�ુ ં ક્વાટર્ ર 2020 WR-30, �માંથી � પણ
તા�તરમાં ભરવામાં આવેલ હશે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. જો સૌથી તા�તરની WR-30 FTE ગણતર�
પાત્રતા ના માપ કરતા ઓછ� હોય, તો વ્યવસાય પાત્ર ગણાશે અને સૌથી વધાર� FTE ક�ટ�ગર�ના આધાર� ગ્રાન્ટ
ફાળવણી મેળવશે. ગ�ભ�ત FTE ગણતર�ઓ ન�કના FTE ને અ�ુ�પ (દા.ત., 2.49 FTE) ને પ્રોગ્રામ માટ� 2
FTE ગણવામાં આવશે, �યાર� 2.50 FTE ને 3 FTE તર�ક� ગણવામાં આવશે. �યાર� WR-30 ફાઇ�લ�ગના
અહ�વાલ �ુજબ FTEs ગણતર� અઠવા�ડયામાં કર� લ કામ અને વેતન પર આધા�રત છે , કોઈ પણ ઘટનામાં
કંપની દ્વારા િન�ુક્ત કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા કરતાં વ�ુ સંખ્યાબંધ એફટ�ઇના(FTEs) આધાર� ગ્રાન્ટ નાણાં પ્રાપ્ત
થશે નહ�, િસવાય ક� જો એકમાત્ર મા�લક અથવા અન્ય અર� કરનાર� એ�ન્ટટ� પાસે કોઈ FTEs ન હોય, તે
વ્યવસાયના પ્રકાર પર આધા�રત લ�ુતમ ગ્રાન્ટ ફાળવણી માટ� પાત્ર હોઈ શક� છે . એકમાત્ર મા�લક�ની કંપનીઓ
માટ� એન�ઇડ�એ (NJEDA) ટ્ર�ઝર� િવભાગમાં કરવેરા િવભાગ સાથે ભર� લ ટ�ક્સની �સ્થિતને તપાસવા માટ� કામ
કરશે.
SME પાસે ન્�ુ જસ� રા�યમાં વાસ્તિવક વ્યાવસાિયક સ્થાન હો�ુ ં આવશ્યક છે (દા.ત. ઓ�ફસ, વેચાણ માટ�ની
વાસ્તિવક જગ્યા, વેરહાઉસ, ઉત્પાદન �ુિવધા વગેર�). ઘર� � ુ ઉદ્યોગો માટ�, ઘર ન્� ૂ જસ�માં �સ્થત હો�ુ ં આવશ્યક
છે .
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�ત�રક મહ�� ૂલ કોડ કલમ 501 (c) હ�ઠળ આયો�જત �બન-લાભકાર� સંસ્થાઓ પાત્ર બનશે, � સંગઠનોની
પ્રાથિમક પ્ર� ૃિ� રાજક�ય લો�બ�ગ છે તેને બાદ કરતા.
પ્રિતબંિધત વ્યવસાયોમાં શામેલ છે , પરં � ુ એટ�ું જ મયાર્�દત નથી: �ુ ગાર અથવા રમતની પ્ર� ૃિ�ઓ; “�ુખ્ત
વયના લોકો” (એટલે ક�, અશ્લીલ, �તીય, અભદ્ર, અશ્લીલ અથવા અન્યથા સમાન નકામી) પ્ર� ૃિ�ઓ, સેવાઓ,
ઉત્પાદનો અથવા સામગ્રી (નગ્ન અથવા અધર્-નગ્ન પ્રદશર્ન અથવા �તીય િવજ્ઞાપન અથવા ઉપકરણો�ુ ં
વેચાણ સ�હત) �ુ ં વતર્ન અથવા �ુ�દ્ધકરણ; કોઈપણ હરા� અથવા નાદાર� અથવા આગ અથવા "આપનીલીઝ-ખોવાયેલ" અથવા "વ્યવસાય-છોડ�-દ� વો" અથવા સમાન વેચાણ; અસ્થાયી વેપાર�ઓ દ્વારા વેચાણ,
�ક્રસમસ ટ્ર��ુ ં વેચાણ અથવા અન્ય આઉટડોર સ્ટોર� જ; ઉપદ્રવ�ુ ં કારણ બનતી કોઈપણ પ્ર� ૃિ�; અથવા કોઈપણ
ુ .
ગેરકાયદ� સર હ��ઓ
નાના વ્યવસાય ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામના(Small Business Emergency Assistance Grant
Program) તબ�ો 1 થી 3 હ�ઠળ ગ્રાન્ટના નાણાં માટ� મં�ૂર� આપવામાં આવેલા ધંધાઓ તબ�ો 4 ના નાણાં
માટ� પણ પાત્ર હશે. 1 થી 3 તબ�ાના તબ�ામાં પ્રાપ્ત થયેલ નાણાં એ ફાળવણીના પ્રમાણને અસર કરશે નહ�
ક� �ને આ વ્યવસાયો તબ�ા 4 માં પ્રાપ્ત કરવા પાત્ર છે (અગાઉની ફાળવણી દ્વારા, ધંધાની અિનિ�ત
જ��રયાતને ઓછ� કરવામાં આવે તે મયાર્દા િસવાય વ્યવસાય અન્યથા માટ� યોગ્ય રહ�શ)ે . જો ક�, ધંધા ક�
�ઓએ તબ�ો 1 થી 3 માં અર� કર� છે તેઓએ તેમની અગાઉની અર�ને ધ્યાનમાં લીધા વગર ફર�થી
અર� કરવાની રહ�શે અને જ�ર� દસ્તાવેજો સબિમટ કરવાની રહ�શ.ે
SME ના CEO/સમકક્ષ અિધકાર�એ �તે પેઢ�ને સ્વ-પ્રમા�ણત કર�ુ ં આવશ્યક છે :
•

ુ ર�, 2020 ના રોજ કાયર્રત હ�ુ;ં
15 ફ��આ

•

કટોકટ�ની ઘોષણાની �સ્થિતના �ત પછ� છ મ�હના �ુધી કોઈ પણ વ્ય�ક્તને અર�ના સમયગાળામાં
ફલ� અથવા �ટા ન કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર�ુ.ં SMEs ક� �મણે અર�ના સમયે પહ�લાથી કામદારોને
�ટા કર� દ�ધા છે અથવા �ટા કયાર્ છે , તે શ� તેટલા જલ્દ�થી તે કામદારોને ફર�થી નોકર� પર
રાખવા માટ� શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે તેવી પ્રિતજ્ઞા લે તે આવશ્યક છે . તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોના પ્રમાણની
કોઈપણ સામગ્રીના ભંગના પ�રણામે એન�ઈડ�એ (NJEDA) ગ્રાન્ટની �ુનઃ�ુકવણીની માંગ કર� શક�
છે ;

•

9 માચર્, 2020 ના રોજ COVID-19 ના લીધે રા�ય દ્વારા �હ�ર કરાયેલી કટોકટ�ની નકારાત્મક અસર
પડ� છે (દા.ત., અસ્થાયી �પે બંધ કરવામાં આવ્�ુ ં છે , કલાકો ઘટાડવાની જ�ર પડ� છે , ઓછામાં ઓછ�
20% આવક ઓછ� થઈ છે , કમર્ચાર�ઓ મારફતે ભૌિતક અસર થઈ છે ક� � આ રોગચાળાના કારણે કામ
કર� શકતા નથી, અથવા તેની સપ્લાય ચેન છે � ભૌિતક ર�તે િવક્ષેિપત થઈ છે અને તેથી પેઢ�ઓસ્તર�ુ ં ઉત્પાદન ધી�ું પડ� ગ�ુ ં છે ); અને
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•

ભૌિતક આિથ�ક જ��રયાત છે � આ સમયે કટોકટ� રાહત નાણાંની મં�ૂર� િવના �ૂ ર કર� શકાતી નથી
(દા.ત., આિથ�ક ભંગાણના આ સમયગાળા દરિમયાન એસએમઇને(SME) સમથર્ન આપી શક� તેવા
ન�ધપાત્ર રોકડ નાણાં નથી).

રા�યના ન્�ુ જસ�માં વ્યવસાય કરવા માટ� એસએમઇ(SME) ની ન�ધણી થયેલ હોય તે આવશ્યક છે , �મ ક�
કરવેરા િવભાગની વતર્માન ન�ધણીની �સ્થિત દ્વારા �ુરાવા મેળવી શકાય છે . જો SME ની કરવેરા િવભાગમાં
ુ ર�, 2019 પહ�લા ન�ધણીનો �ુરાવો અને માન્ય વ્યવસાય ન�ધણી
કોઈ ન�ધણી નથી, તો SME એ 15 ફ��આ
પ્રમાણપત્ર (Business Registration Certificate, BRC) આપ�ુ ં આવશ્યક છે . તે આવશ્યકતાને � ૂણર્ કરવા
માટ� SME પાસે એન�ઈડ� NJEDA એ તરફથી પ્રારં �ભક � ૂચનાથી 4 અઠવા�ડયા હશે. કરવેરા િવભાગ અથવા
માન્ય BRC તરફથી વતર્માન ન�ધણીની �સ્થિત િવના કોઈ પણ ગ્રાન્ટ કરાર લા�ુ કરવામાં આવશે નહ�.
આ ઉપરાંત, SME એ કરવેરા િવભાગની આવશ્યકતાને સંતોષવા માટ� તે �ુિનિ�ત કર�ુ ં જ�ર� છે ક� તે� ુ ં
રા�યની સાથે કોઈ કર�ુ ં દ� � ુ ં નથી. તબ�ો 1 થી 3 ની �મ, અરજદાર� તે પ્રમાણપત્ર આપ�ુ ં પડશે ક� તેની સામે
કોઈ કરની રકમ બાક� નથી અને જો પ્રમાણપત્ર યોગ્ય ન હોય તો તે �ુનઃ�ુકવણીને પાત્ર રહ�શ.ે
ડ�એલડબ્લ્�ુડ� DLWD ના કિમશનરની �ુનસફ� પ્રમાણે SME સાર� �સ્થિતમાં હોવાના તમામ િનણર્યો સાથે
DLWD સાથે હો�ુ ં આવશ્યક છે . જો એસએમઇ(SME)�ુ ં િનયમન આલ્કોહો�લક બેવર� જ કંટ્રોલ (Division of
Alcoholic Beverage Control, ABC) ના િવભાગ દ્વારા કરવામાં આવ�ું હોય, તો તે પણ એબીસી ABC સાથે
સાર� �સ્થિતમાં હો�ુ ં જોઈએ, એબીસીની ABC �ુનસફ� પ્રમાણે સાર� �સ્થિતના તમામ િનણર્યો સાથે. જો
એસએમઇ(SME)�ુ ં િનયમન માનવ સેવા િવભાગ (Department of Human Services, DHS) ના િવભાગ
દ્વારા કરવામાં આવ�ું હોય, તો તે પણ માનવ સેવા િવભાગ DHS સાથે સાર� �સ્થિતમાં હો�ુ ં જોઈએ, માનવ સેવા
િવભાગ DHS �ુનસફ� પ્રમાણે સાર� �સ્થિતના તમામ િનણર્યો સાથે. જો એસએમઇ(SME)�ુ ં િનયમન બાળકો
અને પ�રવાર િવભાગ (Department of Children and Families, DCF) ના િવભાગ દ્વારા કરવામાં આવ�ું
હોય, તો તે પણ બાળકો અને પ�રવાર િવભાગ DCF સાથે સાર� �સ્થિતમાં હો�ુ ં જોઈએ, બાળકો અને પ�રવાર
િવભાગ DCF �ુનસફ� પ્રમાણે સાર� �સ્થિતના તમામ િનણર્યો સાથે.
બ�ુિવધ એમ્પ્લોયર ઓળખ નંબર (Employer Identification Number EIN) સાથેની સંસ્થાઓ એમ્પ્લોયર

ઓળખ નંબર EIN દ�ઠ એક એ�પ્લક�શન સબિમટ કર� શક� છે . બ�ુિવધ સ્થાનોવાળા વ્યવસાયો પરં � ુ ફક્ત એક
એમ્પ્લોયર ઓળખ નંબર EIN વળે એક એ�પ્લક�શન ((એકમાત્ર એમ્પ્લોયર ઓળખ નંબર EIN હ�ઠળ)) � ૂર�ું
મયાર્�દત રહ�શ.ે
વધારાની યોગ્યતાની આવશ્યકતાઓ લા�ુ થઈ શક� છે , � સીએઆરઇએસ (Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security, CARES) કાયદા નાણાં સાથે બંધાયેલ કોઈપણ લા�ુ ફ�ડરલ આવશ્યકતાઓ પર
આધા�રત હશે, �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે , પરં � ુ મયાર્�દત નથી:
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•

અરજદારોએ સ્વીકાર�ુ ં અને આવશ્યકતાઓ સાથે સામંત થ�ુ ં જ�ર� છે ક� ગ્રાન્ટની રકમ ફક્ત નીચે
આપેલ વ્યાખ્યા �ુજબ પાત્ર ઉપયોગ માટ� ઉપયોગમાં લેવાય;

•

લાભોની �ુ�પ્લક�શન પર પ્રિતબંધ � સંભિવત અરજદારોને બાકાત કર� શક� છે ક� �ઓ પહ�લાથી જ
COVID-19ની કટોકટ� માટ� સહાય મેળવી � ૂ�ા છે ; અને

•

આવશ્યકતા ક� � અરજદાર� દશાર્વ્�ુ ં ક� તેના પર COVID-19 થી નકારાત્મક અસર પડ� છે .

એ�પ્લક�શન પ્ર�ક્રયા
�ુ�ચ ધરાવતા એસએમઇ(SME) એ સોમવાર, 19 એિપ્રલ સવાર� 9:00 થી �ુ�ુવાર, 29 એિપ્રલ સાં� 5:00
વાગ્યા ની વચ્ચે, https://programs.njeda.com પર � ૂવર્ ન�ધણી કરવી જ�ર� ર� હશે. � ૂવર્ ન�ધણી પ્રથમ
આવનાર ને, પ્રથમ-લાભ મળશે, પર આધા�રત નથી, પરં � ુ એસએમઇ(SME) ને વહ�લી તક� પ્ર�ક્રયા શ� કરવા
પ્રોત્સા�હત કરવામાં આવે છે .
� ૂવર્-ન�ધણી ન કરનારા SME ઓ તબ�ા 4 ગ્રાન્ટ માટ� યોગ્ય નહ� હોય.
ઓનલાઇન અર�ઓ પ્રથમ આવનાર ને, પ્રથમ-લાભના ધોરણે, ઓથો�રટ�ને � ૂણર્ અર� સબિમશન પ્રાપ્ત
થાય તે તાર�ખના આધાર� સ્વીકારવામાં આવશે. કોઈપણ ક�ટ�ગર� ક�, �ને તબ�ો 3 ના નાણાં માટ� મં�ૂર� નથી
મળ�, ફ�ઝ 4 માટ�ની અર�ઓ વ્યવસાયો માટ� 2 �દવસ અગાઉ �ુલી જશે,

�ુલ્ક
આિથ�ક �ુશ્ક�લીને કારણે આ પ્રોગ્રામ માટ� ઓથો�રટ� દ્વારા કોઈ �ુલ્ક લેવામાં આવશે નહ�.

વધારાની મા�હતી
નાના વ્યવસાય કટોકટ� સહાય ગ્રાંટ પ્રોગ્રામ (Small Business Emergency Assistance Grant Program)
િવશેની વધારાની મા�હતી business.nj.gov/COVID પર મળ� શક� છે .
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