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ન્યૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (NJEDA) 
હેનરી/ઇડા વ્યાપાર સહાય ગ્રાન્ટ કાય�ક્રમ  

ભંડોળ ઉપલબ્ધતાની સૂચના: 
 
ન્ય ૂજસ� ઈકોનોમીકસ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (New Jersey Economic Development Authority, NJEDA) 
17 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર ેસવાર ે9:00 વાગ્યે હેનરી/ઇડા વ્યવસાય સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (Henri/Ida Business 
Assistance Grant Program) માટે https://www.njeda.com/henri-ida-relief/ પર ઓનલાઇન અર� લોન્ચ 
કરવાની અપે�ા રાખે છે. વહેલા તે પહેલાના ધોરણ ેઅર�ઓની સમી�ા કરવામા ંઆવશે. 
 
હેત ુ
 
હેનરી/ઇડા વ્યાપાર સહાય ગ્રાન્ટ કાય�ક્રમ ન્ય ૂજસ�ના નાના અને મધ્યમ કદના વ્યવસાયો કે જ ેઓગસ્ટ 22 
અથવા 23, 2021 ના રોજ હિરકેન હેનરીના કારણે સ��યલે હાિન અથવા સપ્ટેમ્બર 1, 2, અન ે3, 2021 ના રોજ 
ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાન/હિરકેન ઇડા ના પિરણામ ેભૌિતક નુકસાન ભોગવનાર િબન-નફાકારકને ટંૂકા ગાળાના, 
તાત્કાિલક ઓગસ્ટના ભાડા અથવા ગીરો ભરપાઈ માટેની સહાય પરૂી પાડે છે. 
 
અવલોકન 
 
22 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ અન ે23 ઓગસ્ટ, 2021 ની વહેલી સવાર સુધી ચાલેલા, હિરકેન હેનરીના પિરણામ ે
ન્ય ૂજસ� રા�ન ેલગભગ 10 ઇંચ જટેલા ભાર ેવરસાદ સાથ ેપ્રભાિવત કયુ�. આ વાવાઝોડાના લીધે સમગ્ર રા�મા ં
સ્થળાંતર, રસ્તા બંધ અને પાણીથી બચાવ ની પિરિસ્થિત સજ� હતી. ન્ય ુજસ�ના ઘણા �ેત્રોમાં નુકસાન ગંભીર 
હતંુ જ ેઘરના માિલકો અન ેવ્યવસાયોન ેએકસરખંુ અસર કર ેછે. 
 
ત્યારબાદ, 1 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ, ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાન ઇડાના પ્રિતભાવમાં, રા�પાલ Murphy 
તાત્કાિલક અસરથી રા�વ્યાપી રા� કટોકટી �હેર કરી અન ેએિક્ઝ�ુિટવ ઓડ�ર નબંર 259 �રી કય�. 
એિક્ઝ�િુટવ ઓડ�ર માન્ય કર ેછે કે ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાન ઇડા "એક િનકટવત� સંકટ સજ� છે જ ેરા�ના 
રહેવાસીઓના આરોગ્ય, સલામતી અન ેસંસાધનો માટે ખતરો બની શકે છે અન ેહાલમા ંજોખમમા ંમૂકે છે" અન ે
"આ પિરિસ્થિત રા�ના કેટલાક ભાગોમાં સામાન્ય �ેત્રો અન ેમ્યુિનિસપલ ઓપરિેટંગ સેવાઓની સંપણૂ� રીતે 
સંચાિલત કરવાની સામ ેઆ પિરિસ્થિત ન ેકાબૂમા ંરાખવી ખૂબ મુશ્કેલ પણ થઈ શકે છે, અન ેઆ િસ્થિત 
રા�ના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ શકે છે. �ા ંસુધી રા�પાલ એવુ ં�હેર કર ેછે કે કટોકટીની િસ્થિત અિસ્તત્વમા ં
છે ત્યા ંસુધી એિક્ઝ�િુટવ ઓડ�ર નંબર 259 અમલમા ંરહે છે. 
 
1 લી અને 2 � સપ્ટેમ્બર ેખૂબ જ ટંૂકા ગાળા દરિમયાન, વાવાઝોડાએ રા�ન ેગંભીર વાવાઝોડાની િસ્થિત સાથ ે
પ્રભાિવત કયુ� અન ેકેટલાક નગરોમા ંઆશર ે10 ઇંચનો વરસાદ પડ્યો જણે ે�વલેણ પરૂની િસ્થિત સજ�, 
ન્યૂજસ�ના ઓછામા ંઓછા 27 રહેવાસીઓની દુ: ખદ અવસાન થયા, અને વીજળી ગુમાવવી. ઐિતહાિસક પૂરને 
કારણ ેBergen, Essex, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Passaic, Somerset, Sussex 
અન ેUnion ના ભાગોમાં ખાનગી સંપિ�, ઓટોમોબાઈલ, માળખા,ં �હેર સુિવધાઓ અન ેપિરવહન નટેવક�ન ે
ભાર ેનુકસાન અન ેિવનાશ થયો હતો. ન્ય ુજસ� િબઝનેસ એક્શન સેન્ટરન ેતોફાનથી પ્રભાિવત ઉ�ોગો તરફથી 
અસંખ્ય કોલ આવ્યા હતા. ન્ય ૂજસ� ઈકોનોમીકસ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (NJEDA)એ વ્યવસાયો અન ે
રહેવાસીઓન ેફોટા લેવા અન ેકોઈપણ િમલકતન ેથયેલા નકુસાનનો દસ્તાવેજ કરવા અને વીમા હેતુઓ ની 
સેવાઓ માટે અને કોઈપણ ફેડરલ અથવા રા� રાહત કાય�ક્રમો માટે ઉપલબ્ધતા �ળવી રાખવા માટે ચેતવણી 
�રી કરી છે. 6 સપ્ટેમ્બર સુધીમા,ં રા��પિત Biden ને 1 લી, 2 � અન ે3 � સપ્ટેમ્બર, 2021 દરિમયાન હિરકેન 
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ઇડાના કારણ ેપ્રભાિવત િવસ્તારો માટે Bergen, Gloucester, Gloucester, Middlesex, Passaic અન ે
Somerset �ેત્રો માટે મોટી આપિ�ની ઘોષણાન ેમંજૂરી આપી હતી. 
 
�ાર ેઘણા લોકો હજુ માત્ર COVID-19 ની ગંભીર આિથ�ક મુશ્કેલીઓમાથંી બહાર આવી ર�ા હતા ત્યાર ે
ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાન ઇડાએ સમગ્ર રા�મા ંન્ય ુજસ�ના ડાઉનટાઉન્સ અન ેવ્યાપારી િજલ્લાઓમા ંિવનાશ 
સ�� હતો. મુસીબતની પિરિસ્થિતમાં થયેલ માલિમલ્કતના નુકશાનની સામે, 1લી, 2� અને 3�, સપ્ટેમ્બર, 
2021 ના રોજ સ��યેલ ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાન ઇડાના પિરણામ ેભૌિતક નુકસાન ભોગવેલ ન્ય ૂજસ�ના અમુક 
વ્યવસાયો માટે ટંૂકા ગાળાના, તાત્કાિલક ભાડા/ગીરો ભરપાઈ કરવાનો હેનરી/ઇડા વ્યવસાય સહાય ગ્રાન્ટ 
કાય�ક્રમનો હેતુ છે. 
 
કાય�ક્રમની િવગતો 
 
હેનરી/ઇડા વ્યવસાય સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ ન્ય ૂજસ� િસ્થત વ્યવસાયો અન ેિબનનફાકારક સંસ્થાઓન ે$1,000 
થી $5,000 સુધીના અનદુાન પૂરા પાડશે જ ેતેમના છેલ્લા WR-30 ફોમ� (Q2 2021) પર જણાવ્યા મુજબ ન્ય ૂ
જસ� િડપાટ�મને્ટ ઓફ લેબર એન્ડ વક�ફોસ� ડેવલપમેન્ટ (Department of Labor and Workforce 
Development, DLWD) સાથ ેનોધંાયેલ 50 પણૂ�-સમયના સમક� કમ�ચારીઓ (full-time equivalent, FTE) 
ધરાવ ેછે અન ેન્ય ૂજસ�મા ંભૌિતક વ્યાપારી સ્થાન ધરાવ ેછે જને ેહિરકેન હેનરી અને/અથવા હિરકેન ઇડાના 
પિરણામ ેભૌિતક નકુસાન ભોગવ્યુ ંહતંુ. હાલમા,ં કાય�ક્રમમા ં$10.5 િમિલયનનું ભંડોળ પ�ંૂ પાડવામા ંઆવ્યુ ંછે 
અન ેજ ે$15.5 િમિલયન સુધી વધી શકે છે. પ્રથમ અર�નો એક તૃતીયાશં અને અનુગામી અર�નો એક 
તૃતીયાશં (જો જ�રી હોય તો) વસ્તી ગણતરીના �ેત્રમાં એકમો માટે અનામત રાખવામા ંઆવશે જ ેન્ય ુજસ� 
ઓપોચ્યુ�િનટી ઝોન તરીકે પસંદ કરવા માટે લાયક હતી, પરંતુ જો આ �ેત્રોમાં વ્યવસાયો અને િબનનફાકારક 
પાસેથી માંગ ઉદભવ ેતો તેન ેસામાન્ય કાય�ક્રમમાં પાછંુ ફેરવી શકાય છે. વળી, હિરકેન હેનરીથી પ્રભાિવત 
વ્યવસાયો અને િબનનફાકારક સંસ્થાઓ માટે $ 500,000 અલગ રાખવામા ંઆવશ,ે પરંતુ જો આ સંસ્થાઓ 
�ારા માંગ કરવામાં આવે તો તેને ફરી સામાન્ય પ્રોગ્રામના પૂલમાં ફેરવી શકાય છે. જો વધારાના ભંડોળ ઉપલબ્ધ 
થાય તો પ્રોગ્રામને વધુ િવસ્તૃત કરી શકાય છે.  
 
યોગ્યતા 
 
કાય�ક્રમ હેઠળ પાત્ર બનવા માટે, અરજદારોએ: 
 
• નુકસાન અને/અથવા વ્યવસાિયક િવ�ેપન ેકારણ ેઅિનિ�ત જ�િરયાતનુ ંપ્રમાણપત્ર પ�ંૂ પાડો, જમેા ંપૂર, 

િબિલ્ડંગ સ્ટ� ક્ચરને આંતિરક અથવા બા� નુકસાન, છતનુ ંનુકસાન અન ેબાહરી નુકસાન શામેલ છે પરંતુ 
આટલા ંસુધી મયા�િદત નથી, તે બધા સીધા ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાનો હેનરી અન ેઇડા સાથ ેસંબંિધત છે (માત્ર 
વીજળી ગુમાવવાન ેશારીિરક નુકસાન માનવામા ંઆવશે નહી)ં; 

• અરજદારના ભૌિતક વ્યાપારના સ્થાનના ભૌિતક નુકસાનના દસ્તાવેજો પ્રદાન કરો; 

• 1 ઓગસ્ટ, 2021 થી કાય�રત છે; 

• માન્ય એમ્પ્લોયર આઇડેિન્ટિફકેશન નંબર (Employer Identification Number, EIN) રજૂ કરો; 

• જો લાગુ પડે તો તાજતેરના વતેન િરપોિટ�ગ ફોમ� (WR 30) સબિમટ કરો; 

• ઓછામા ંઓછા $1,000 ના ઓગસ્ટ ભાડા/ગીરો ચુકવણીના પરુાવા સબિમટ કરો તેમજ $1,000 થી વધુની 
જ�િરયાત છે; 
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• ન્ય ુજસ� રા�મા ંવ્યવસાય કરવા માટે નોધંાયેલા રહો જ ેમાન્ય વ્યવસાય નોધંણી પ્રમાણપત્ર �ારા પરુાવા 
મળી શકે છે; 

• ન્ય ૂજસ� િડપાટ�મેન્ટ ઓફ લેબર એન્ડ વક�ફોસ� ડેવલપમને્ટ (DLWD), ન્ય ુજસ� િડપાટ�મેન્ટ ઓફ �મુન 
સિવ�સીસ (New Jersey Department of Human Services, DHS) (જો અરજદાર DHS �ારા િનયિંત્રત 
હોય), િડપાટ�મેન્ટ ઓફ િચલ્ડ�ન એન્ડ ફેિમલી (Department of Children and Families, DCF) (જો 
અરજદાર DCF �ારા િનયિંત્રત હોય), અન ેન્ય ુજસ� િડિવઝન ઓફ આલ્કોહોિલક બેવરજે કંટ� ોલ (Alcoholic 
Beverage Control, ABC) (જો અરજદાર ABC �ારા િનયંિત્રત હોય) સાથ ેસારી રીતે જોડાયેલા રહો, તો 
અર�ના સમયે સંપણૂ� સ્વતંત્રતાથી, DLWD, DHS, DCF, અન ેABC મુજબ િનધા�િરત; અન ે

• ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાનો હેનરી અને ઇડા સંબંિધત તમામ ભંડોળના �ોતોન ેવણ�વતુ સોગંદનામુ ંકરો, જમેા ં
પૂવ� અનુદાન, વીમો અને નાના વ્યાપાર વહીવટ લોન અને અનદુાનનો પણ સમાવશે કરવો. 

વધારાની આવશ્યકતાઓ લાગુ પડી શકે છે, જમેા ંનીચનેાનો સમાવશે થાય છે: લાયક અરજદારો 50 થી વધુ પૂણ� 
સમયના કમ�ચારીઓ (FTE) નો ઉપયોગ કરશ ેનહી;ં ઓછામા ંઓછા $1,000 નુ ંઓગસ્ટ ભાડંુ/ગીરો ચુકવણી 
કરલંુે હોવુ ંજોઈએ અને ખૂટતી જ�િરયાત (નુકસાની અથવા આવકમા ંનુકશાન) $1,000 થી વધુનુ ંહોવુ ંજોઈએ; 
ઉષ્ણકિટબંધીય તોફાનો હેનરી અને ઇડા �ારા પહોચંાડવામા ંઆવેલા નકુશાનના પિરણામે તેમના વ્યાપારી 
સ્થાનન ેકાયમી ભૌિતક નકુસાન થયું હોવુ ંજોઈએ; ન્ય ુજસ� રા�મા ંભૌિતક વ્યાપારી સ્થાન હોવુ ંજોઈએ 
(દા.ત., ઓિફસ, વેચાણની ભૌિતક વાસ્તિવક જગ્યા, વરેહાઉસ, ઉત્પાદન સુિવધા, વગેર)ે. 
 
પાત્રતાની ગણતરીના હેતુ માટે FTEs ની સંખ્યા ન�ી કરવા માટે, NJEDA DLWD મારફતે કરલે ન્ય ૂજસ�  
WR-30 ફાઇિલંગનો ઉપયોગ કરશ.ે તાજતેરમા ં(Q2 2021) દાખલ કરાયેલ WR-30 ફાઇિલંગની સમી�ા 
કરવામાં આવશ.ે જણાવલે FTE ની ગણતરીઓ ન�કના FTEની સંખ્યામા ં�પાંતિરત કરવામાં આવશ ે(જમે કે, 
2.49 FTEs ન ેપ્રોગ્રામ માટે 2 FTEs તરીકે ગણવામા ંઆવશ,ે �ાર ે2.50 FTEs ને 3 FTEs તરીકે ગણવામા ં
આવશ)ે. �ાર ેFTEs ની ગણતરી WR-30 ફાઇિલંગ સમય ેઆપેલ અહેવાલ મુજબ કામ કરલેા અઠવાિડયા અન ે
વેતન પર આધાિરત છે.  
 
સીઇઓ/સમક� અિધકારીએ 1 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ વ્યવસાય/િબનનફાકારક કાય�રત હોવાનુ ંસ્વ-પ્રમાિણત 
કરવુ ંઆવશ્યક છે; અન ેઉષ્ણકિટબંધીય તોફાનો હેનરી અન ેઇડા �ારા પહોચંાવા મા ંઆવેલા નકુશાનના 
પિરણામ ેકાયમી ભૌિતક નકુસાન થયેલ છે. 
 
પાત્ર અરજદાર ેરા�મા ંકરવરેાનુ ંદેવુ ંનથી તેની ખાતરી કરવા માટે કરવરેા િવભાગ/ટ�ેઝરી િવભાગની 
જ�િરયાતોને સંતોષવી આવશ્યક છે. આ અરજદાર પાસેથી પ્રમાણપત્ર �ારા પિરપણૂ� થઈ શકે છે કે તેના કોઈ 
કરવરેા બાકી નથી અન ેજો પ્રમાણપત્ર યોગ્ય ન હોય તો તે ચુકવણીન ેપાત્ર રહેશે. 
 
અરજદાર એમ્પ્લોયર આઇડેિન્ટિફકેશન નંબર (Employer Identification Number, EIN) દીઠ માત્ર એક જ 
અર� સબિમટ કરશ;ે તદનસુાર, બહુિવધ સ્થાનો પર આવેલા વ્યવસાયો પણ માત્ર એક EIN દીઠ એક અર� 
કરવા માટે મયા�િદત રહેશ.ે 
 
જો હોય તો, આ પ્રોગ્રામ માટે ફેડરલ ફંડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અથવા આ પ્રોગ્રામ માટે તેના ભંડોળના 
ઉપયોગ માટે ઓથોિરટીન ેવળતર આપવા માટે વધારાની પાત્રતા આવશ્યકતાઓ લાગુ થશ.ે આમા ંશામેલ હોઈ 
શકે છે, પરંતુ તે મયા�િદત નથી: 
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• એક સ્વીકૃિત અને કરાર કે જ ેનાણાં ફાળવવામા ંઆવે છે તેનો ઉપયોગ ફ� પાત્ર ઉપયોગો માટે જ થઈ શકે 
છે; 

• આપેલ લાભોમા ંનકલ કરવા પર પ્રિતબંધ કે જ ેસંભિવત અરજદારોન ેબાકાત કરી શકે છે જઓે પહેલાથી જ 
ઇમજ�ન્સી ઇડા સહાય મેળવી ચ�ૂા છે, અને  

• એવી આવશ્યકતા જ�રી છે કે જમેા ંઅરજદાર દશા�વે છે કે હિરકેન હેનરી અન/ેઅથવા હિરકેન ઇડા �ારા 
પહોચંાવા મા ંઆવેલા નુકશાનના પિરણામે તેને શારીિરક નુકસાન થયું છે. 

મકાનમાિલકો અન ેગૃહ આધાિરત વ્યવસાયો આ કાય�ક્રમ �ારા અનદુાન ભંડોળ માટે પાત્ર નથી. 
 
અંતે, પ્રિતબંિધત વ્યવસાયોમાં શામેલ, પરંતુ તે મયા�િદત નથી જવેા કે: જુગાર અથવા ગેિમંગ પ્રવિૃ�ઓ; “પુખ્ત 
વયના લોકો” (એટલે કે, અ�ીલ, અિવચારી, અસ્પ� અથવા િનલ�� અથવા આ જ પ્રકારની નકામી) પ્રવૃિ�ઓ, 
સેવાઓ, ઉત્પાદનો અથવા સામગ્રી (નગ્� અથવા અધ�-નગ્� પ્રદશ�ન અથવા �તીય સહાય અથવા ઉપકરણોના 
વેચાણ સિહત) નુ ંવત�ન અથવા શિુ�કરણ; કોઈપણ હરા� અથવા નાદારી અથવા અિગ્� અથવા "ખોવાઈ 
ગયેલી આપણી લીઝ" અથવા "ધંધાની બહાર જતા" અથવા સમાન વચેાણ; �િણક વપેારીઓ �ારા વચેાણ, 
િક્રસમસ ટ� ીનુ ંવચેાણ અથવા અન્ય આઉટડોર સ્ટોરજે; ઉપદ્રવ ફેલાવતી કોઈપણ પ્રવૃિ�; અથવા કોઈપણ 
ગેરકાયદેસર હેતુઓ. 
 
પાત્ર ઉપયોગો 
 
હેનરી/ઇડા વ્યવસાય સહાય ગ્રાન્ટ કાય�ક્રમ(Henri/Ida Business Assistance Grant Program) હેઠળ, 
ભંડોળનો ઉપયોગ ઓગસ્ટના ભાડા/ગીરો માટે જ કરવામા ંઆવશે, કે જ ે$5,000 થી વધુ ન હોઈ શકે, અને તે 
માત્ર ભરપાઈ તરીકે આપવામા ંઆવશ.ે જો અનુદાનની રકમ જ�િરયાત કરતા વધાર ેહોય, તો પુરસ્કારની રકમ 
જ�િરયાતની રકમ પર મયા�િદત કરવામાં આવશ.ે અરજદાર �ારા પ્રમાિણત અને અંદાિજત નુકસાનના આધાર ે
જ�િરયાત ન�ી કરવામા ંઆવશ,ે અન ેબંધ વ્યાવસાિયક કય� પર આધાિરત નુકશાન પણ અરજદાર �ારા 
પ્રમાિણત કરવામા ંઆવશ.ે આ ગ્રાન્ટ માત્ર ઓગસ્ટના ભાડા/ગીરો માટે હોવાથી, ભંડોળનો ઉપયોગ અન્ય કોઇ 
હેતુ માટે કરી શકાતો નથી, જમેા ંિનવારણ અથવા બાંધકામ જવેા મૂડી ખચ�નો સમાવશે થાય છે, પરંતુ તે 
મયા�િદત નથી. 
 
ગ્રાન્ટ રકમ 
 
ગ્રાન્ટની ન્યનૂતમ રકમ $1,000 છે �ાર ેમહ�મ ગ્રાન્ટ $5,000 સુધી હોય શકે છે, જ ેઅરજદારની ઓછી 
જ�િરયાત અથવા ભાડા/ગીરો ચુકવણી પર મયા�િદત છે. 
 
એિપ્લકેશન પ્રિક્રયા 
 
ઓથોિરટી પૂરતી અર�ઓ પ્રા� કર ેતે તારીખ અનસુાર ઓનલાઈન અર�ઓ વહેલા તે પહેલાના ધોરણ ે
સ્વીકારવામા ંઆવશ.ે મંજૂરીની પ્રિક્રયાને ઝડપી બનાવવા માટે NJEDA પવૂ�-નોધંણીની પ્રિક્રયાની રચના કરી 
શકે છે. 
 
શુલ્ક 
  
આિથ�ક મુશ્કેલીને કારણ ેઆ પ્રોગ્રામ માટે ઓથોિરટી �ારા કોઈ શુલ્ક લેવામા ંઆવશ ેનહી.ં 
 
વધારાની માિહતી 
 
હેનરી/ઇડા વ્યાપાર સહાય ગ્રાન્ટ કાય�ક્રમ િવશ ેિવસ્તૃત માિહતી https://www.njeda.com/henri-ida-relief/ પર 
ઉપલબ્ધ છે. 

https://www.njeda.com/henri-ida-relief/

