ન્યૂ જર્સી ઇકોનોમિક ડેવલપિેન્ટ ઓથોમિટી (NJEDA)
ભંડોળની ઉપલબ્ધતાની નોમટર્સ
ર્સસ્ટે ઇન એન્ડ ર્સવવ NJ
ન્ય ૂ જર્સી ઇકોનોમિક ડેવલપિેન્ટ ઓથોરિટી (NJEDA) િુંગળવાિ, 1 િાર્ચ, 2022 ના િોજ બપોિે 12:00 વાગ્યે

ર્સસ્ટેઇન એન્ડ ર્સવચ ન્ય ૂ જર્સી (SSNJ) પ્રોગ્રાિના ત્રીજા તબક્કા િાટેની અિજીઓ સ્વીકાિવાન ું શરૂ કિશે.

એપ્લલકેશન https://www.njeda.com/sustain-and-serve/ પિ એક્ર્સેર્સ કિી શકાય છે . SSNJ ફેઝ 3 િાટે
અિજી કિવાની અંમતિ તાિીખ 1 એમપ્રલ, શક્રવાિ ર્સાુંજે 5:00 વાગ્યે છે . NJEDA આ પ્રોગ્રાિ િાટે કોઈ
એપ્લલકેશન ફી વસલ કિશે નહીં.

હેત

ર્સસ્ટેઈન એન્ડ ર્સવચ ન્ય ૂ જર્સી પ્રોગ્રાિ (SSNJ)નો હેત ન્ય ૂ જર્સી સ્સ્થત નોન-પ્રોરફટ ર્સુંસ્થાઓને કોમવડ-19

િોગર્ાળાથી અર્સિગ્રસ્ત િે સ્ટોિન્્ર્સિાુંથી ભોજન ખિીદવા અને ન્ય ૂ જર્સીના લોકોને મનિઃશલ્ક મવતિણ કિવાનો છે .

ઝાુંખી
COVID-19 િોગર્ાળા દિમિયાન, ન્ય જમર્સિયનોએ આજીમવકા કિાવવા િાટે ર્સુંઘર્ચ કયો છે . ય.એર્સ. ર્સેન્ર્સર્સ
બ્યિોના હાઉર્સહોલ્ડ પલ્ર્સ ર્સવે મજબ, ન્ય જર્સીના 440,000 થી વધ પરિવાિો પાર્સે છે લ્લા ર્સાત રદવર્સિાું ખાવા
િાટે પ ૂિતો ખોિાક ન હોવાન ું નોંધાય ું છે .
તેની ર્સાથે ર્સાથે, નોન-પ્રોરફટ કોમ્યમનટી કે જે િોગર્ાળાથી અર્સિગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓને ર્સેવા આપે છે , તેને અનરૂપ
ભુંડોળ મવના ર્સેવાઓની િાુંગિાું િોટા પ્રિાણિાું વધાિો થયો છે . ર્સેન્ટિ ફોિ નોન-પ્રોરફ્ર્સે અહેવાલ આલયો હતો
કે 2020િાું ન્ય ૂ જર્સીિાું લગભગ 50 ટકા નોન-પ્રોરફટ ર્સુંસ્થાઓએ ર્સેવાઓની િાગિાું વધાિો અનભવ્યો હતો,
પિું ત િાત્ર એક ત ૃતીયાુંશ ર્સુંસ્થાઓએ સ ૂર્વ્ય ું હત ું કે તેિના ભુંડોળિાું વધાિો થયો છે અને તેિાુંથી ઘણાએ નોંધય ું
હત ું કે તેિના ભુંડોળિાું જરૂરિયાતના સ્તિને અનરૂપ વધાિો થયો નથી. આિ, િોગર્ાળાના ર્સીધા પરિણાિ
સ્વરૂપે
આપતીર્સુંર્સેસ્થાઓને
વાઓિાુંભોજનની
નોંધપાત્રિાું
તફાવત
સ ૂર્વે છેવધાિાને
.
SSNJ વળતિ
એ નોન-પ્રોરફટ
ગિાું નોંધપાત્ર
પહોંર્ી વળવાની િુંજૂિી આપી છે , જ્યાિે
ર્સાથે ર્સાથે કોમવડ -19 થી અર્સિગ્રસ્ત િે સ્ટોિન્્ર્સને પણ િદદ કિી છે .

કાયચક્રિની મવગતો
આ કાયચક્રિ હેઠળ, અિેરિકન િે સ્ય લલાન (ARP) દ્વાિા $10 મિલલયન સધીના ભુંડોળનો ઉપયોગ િે સ્ટોિન્્ર્સના
ભોજનની ખિીદી અને મવતિણ ર્સાથે ર્સુંકળાયેલા ર્સુંભમવત ખર્ચ િાટે નોન-પ્રોરફટને ઓછાિાું ઓછા $100,000

અને િહત્તિ $2 મિલલયનની ગ્રાન્ટ િાટે ઉપયોગ કિવાિાું આવશે. પ્રોગ્રાિ અિલીકિણ ર્સાથે ર્સીધા ર્સુંકળાયેલા
ઓપિે રટિંગ ખર્ચને ર્સિથચન આપવા િાટે અનદાન િેળવનાિાઓ તેિના એવોડચ ના 10 ટકા સધીનો ઉપયોગ કિી
શકે છે .

પાત્રતા
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SSNJ 501(c)(3) અને 501(c)(19) નોન-પ્રોરફટ ર્સુંસ્થાઓ િાટે ખલ્્ ું છે , જેને યએર્સ ઇન્ટિનલ િે વન્ય ર્સમવિર્સ
(IRS) અથવા ન્ય ૂ જર્સી રડમવઝન ઓફ કન્ઝયિિ અફેર્સચ દ્વાિા વ્યાખ્યામયત કિવાિાું આવ્ય ું છે , જે નીર્ેના

િાપદું ડો દશાચવી શકે છે . SSNJ ના તબક્કો 1 અથવા તબક્કો 2 અનદાન િેળવનાિાઓ વધાિાના ભુંડોળ િાટે
અિજી કિવા પાત્ર છે અને તેિને બધા પાત્રતા દસ્તાવેજો ફિીથી ર્સબમિટ કિવાની જરૂિ ન પણ થઇ શકે.
1. નીર્ેના નોથચ અિેરિકન ઇન્ડસ્રી ક્લામર્સરફકેશન મર્સસ્ટિ (NAICS) કોડ્ર્સિાુંથી એક હેઠળ વગીકિણ:
a. NAICS કોડ 611 (શૈક્ષલણક ર્સેવાઓ)
b. NAICS કોડ 62 (NAICS કોડ 624210 ર્સરહત ર્સાિાજજક ર્સહાય અને આિોગ્ય ર્સુંભાળ
ર્સુંસ્થાઓ)
c. NAICS કોડ 813 (ધામિિક, અનદાન, નાગરિક, વ્યાવર્સામયક અને તેના જેવી ર્સુંસ્થાઓ)
d. NAICS કોડ 92 (પબ્બ્લક એડમિમનસ્રેશન).

2. ફેડિલ મર્સસ્ટિ ફોિ એવોડચ િેનેજિેન્ટ (SAM) ર્સાિે ર્કાર્સો જેથી એ સમનમિત કિી શકાય કે ર્સુંસ્થાને
અવિોમધત કિવાિાું આવી નથી.

3. શ્રિ મવભાગ ર્સાથે ર્સાિી સ્સ્થમત.
4. ન્ય ૂજર્સી રડમવઝન ઓફ ટેક્ર્સેશન તિફથી ટેક્ર્સ પ્ક્લયિન્ર્સ ર્સરટિરફકેટ.
5. 9 િાર્ચ, 2020 અને િાર્ચ 1, 2022 ની વચ્ર્ે ખિીદે લ કોઈપણ ન્ય ૂ જર્સી-આધારિત
િે સ્ટોિન્ટ(િે સ્ટોિન્્ર્સ)િાુંથી ઓછાિાું ઓછા $25,000ની ર્સુંસ્થા દ્વાિા 1,500 કે તેથી વધ ભોજનની
ખિીદી દશાચવતા ઈનવોઈર્સીર્સ અને િર્સીદો. ઈનવોઈર્સીર્સિાું ઓછાિાું ઓછાિઃ િે સ્ટોિન્્ર્સન ું નાિ,
ખિીદીની
ખિીદીન
ું વણચન,કોડ
ખિીદે
લીહેિકિ
અનેર્સમવિ
કલર્સરકિંીર્સ
િતનો
થવો
a. િે સ્તાિીખ(ખો),
ટોિન્્ર્સ (એટલે
કે, NAICS
722
ઠળ "ફૂડ
એન્ડ ર્સિાવે
રિનન્કિંગશલલે
ર્સ"જોઈએ.
તિીકે
વગીકૃત કિવાિાું આવેલી ર્સુંસ્થાઓ અથવા NAICS કોડ 624210 હેઠળ "કૉમ્ય ૂમનટી િીલ્ર્સ,
ર્સોમશયલ ર્સમવિર્સીઝ" તિીકે વગીકૃત કિવાિાું આવેલી ર્સુંસ્થાઓ) િાુંથી િળતા ભોજનના દાનની
ગણતિી અગાઉની ખિીદીની જરૂરિયાતના 50 ટકા (750 ભોજન અને $12,500 સધી) કિી
શકાય છે , જ્યાું સધી અિજદાિ દાનિાું આપવાિાું આવેલા ભોજનની ર્સુંખ્યા અને નાણાકીય
મ ૂલ્યની ર્કાર્સણી કિતા િે સ્ટોિન્ટ દાતાઓ પાર્સેથી ઈનવોઈર્સીર્સ િજૂ કિી શકે છે .
6. િોગર્ાળાની અર્સિોના પરિણાિે ર્સુંસ્થાએ વધેલા ખર્ચનો અનભવ કયો છે , જે પ્રોગ્રાિ ર્સેવાની િાુંગ અને
રડલલવિીના વધેલા સ્તિ, ર્સેવાની જરૂરિયાતિાું વળતિ મવનાનો વધાિો, આવકિાું ઘટાડો, અથવા
પગાિપત્રક અથવા અન્ય ઓપિે રટિંગ ખર્ચને આવિી લેતા પડકાિો ર્સરહતના િાધયિો દ્વાિા દશાચવી શકાય
છે , પિું ત તે પ ૂિત ું િયાચરદત નથી.
તદપિાુંત, અિજદાિોએ SSNJ ગ્રાન્ટ પ્રાલત કયાચ પછી તેઓ જેિની પાર્સેથી ખિીદવાની આશા િાખતા હોય તે
િે સ્ટોિન્્ર્સની સ ૂલર્ પ્રદાન કિવી આવશ્યક છે . વળતિ પ્રાલત કિવા િાટે, ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો િાત્ર એવી
િે સ્ટોિન્્ર્સિાુંથી જ ભોજનની ખિીદી કિી શકે છે જે નીર્ેની જરૂરિયાતોને પ ૂણચ કિતા હોય:
•
•

NAICS કોડ 722 અથવા "કૉમ્ય ૂમનટી િીલ્ર્સ, ર્સોમશયલ ર્સમવિર્સીઝ" હેઠળ NAICS કોડ 624210 હેઠળ "ફૂડ

ર્સમવિર્સીર્સ એન્ડ રિનન્કિંગ લલેર્સીર્સ" તિીકે વગીકૃત કિવાિાું આવ્ય ું હોય.
અિજી કિતી વખતે 50 કે તેથી ઓછા પ ૂણચ-ર્સિયના ર્સિકક્ષ (FTE) કિચર્ાિીઓ, કુંપનીના Q4 2021 WR30 NJDOL ર્સાથે ફાઇલલિંગ પિ આધારિત હોય. જો કોઈ િે સ્ટોિન્ટિાું શ ૂન્ય FTE કિચર્ાિીઓ હોય અને તેને
WR -30 NJDOL િાું ર્સબમિટ કિવાની જરૂિ ન હોય, તો તેઓ IRS ફોિચ 1040 ર્સબમિટ કિી શકે છે .
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•
•
•
•
•

ન્ય ૂ જર્સી સ્ટેટિાું ફીઝીકલ કૉિમશિઅલ લોકેશન;
ન્ય ૂ જર્સી રડમવઝન ઓફ ટેક્ર્સેશન ર્સાથે ર્સાિી સ્સ્થમતિાું હોય;
NJDOL ર્સાથે ર્સાિી સ્સ્થમતિાું હોય;
જો રડપાટચ િેન્ટ ઓફ લો એન્ડ પબ્બ્લક ર્સેફ્ટીિાું રડમવઝન ઓફ આલ્કોહોલલક બેવિે જ કન્રોલ (ABC) દ્વાિા

મનયિન કિવાિાું આવત ું હોય તો ABC ર્સાથે ર્સાિી સ્સ્થમતિાું હોય.
એકિને અવિોમધત કિવાિાું આવ્યો નથી; મ્યમનમર્સપલ અને/અથવા કાઉન્ટી ર્સિકાિના મનિીક્ષણન ું વતચિાન
અને િાન્ય પ્રિાણપત્ર કે િે સ્ટોિન્ટને ન્ય ૂ જર્સી રિટેલ ફૂડ એસ્ટાબ્બ્લશિેન્ટ િે રટિંગ મર્સસ્ટિ મજબ ર્સુંતોર્કાિક
િે રટિંગ િળય ું છે ; 4 જૂન, 2021 ના િોજ િે સ્ટોિન્ટ કાયચિત હતી, અને 9 િાર્ચ, 2020 ના િોજ જાહેિ કિાયેલી
કોમવડ -19 દ્વાિા નકાિાત્િક અર્સિ થઈ છે (દા.ત., અસ્થાયી રૂપે બુંધ કિવાિાું આવી હતી, કલાકો
ઘટાડવાની ફિજ પડી હોય, આવકિાું ઘટાડો થયો હોય, િોગર્ાળો ફાટી નીકળવાના કાિણે કાિ કિી શકતા
ન હોય તેવા કિચર્ાિીઓ દ્વાિા ભૌમતક િીતે અર્સિ થઈ હોય, અથવા ર્સલલાય ર્ેઇન ધિાવતા હોય જે ભૌમતક

િીતે મવક્ષેમપત થઈ હોય અને તેથી પેઢી-સ્તિના ઉત્પાદનને ધીમ ું કિે છે ) તેની ખાતિી કિવા િાટે SAM ર્સાિે
કોઈ પણ વધાિાની લાયકાતની જરૂરિયાતો જે લાગ પડી શકે છે .
ર્કાર્સો; અને
યોગ્યતા દશાચવવા િાટે, િે સ્ટોિન્્ર્સે આ ર્સબમિટ કિવાન ું િહેશેિઃ
1) િે સ્ટોિન્ટ 4 જૂન, 2021 પહેલા કાયચિત હોય અને 9 િાર્ચ, 2020ના િોજ જાહેિ કિાયેલ કટોકટીની સ્સ્થમત
•

COVID-19 દ્વાિા નકાિાત્િક િીતે પ્રભામવત થઈ છે તેવ ું પ્રિાલણત કિત ું ફોિચ. અિજદાિ તેિની ર્સસ્ટેઈન
એન્ડ ર્સવચ NJ એપ્લલકેશન ર્સબમિટ કયાચ પછી, આ ફોિચ NJEDA દ્વાિા ર્સીધા જ તે એપ્લલકેશનિાું

સ ૂલર્બદ્ધ િે સ્ટોિન્્ર્સને િોકલવાિાું આવશે.
2) મ્યમનમર્સપલ અને/અથવા કાઉન્ટી ર્સિકાિના મનિીક્ષણન ું વતચિાન અને િાન્ય પ્રિાણપત્ર કે િે સ્ટોિન્ટને ન્ય ૂ
જર્સી રિટેલ ફૂડ એસ્ટાબ્બ્લશિેન્ટ િે રટિંગ મર્સસ્ટિ મજબ ર્સુંતોર્કાિક િે રટિંગ િળય ું હોય.
3) જો કોઈ ર્સુંસ્થા NJDOL ર્સાથે WR -30 ફોિચ ફાઇલ ન કિે , તો IRS ફોિચ 1040 ની નકલ જે િે સ્ટોિન્ટિાું
કોઈ FTE કિચર્ાિી નથી તેની ર્કાર્સણી કિે છે ..

િ ેસ્ટોિન્્ર્સ આ ગ્રાન્ટ િાટે ર્સીધી અિજી કિી શકશે નહી.ં કાયચક્રિિાું િર્સ ધિાવતા િે સ્ટોિન્્ર્સ ર્સુંભમવત

ભાગીદાિી અંગે ર્ર્ાચ કિવા િાટે સ્થામપત જથ્થાબુંધ ભોજન ખિીદી અને મવતિણ કાયચક્રિ ધિાવતી ર્સુંસ્થાનો
ર્સુંપકચ કિી શકે છે . પ્રથિ તબક્કાના SSNJ ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકોની યાદી અહીં જોઇ શકાય છે , બીજા તબક્કાની
ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો અહીં િળી શકે છે . િે સ્ટોિન્્ર્સ તેિના વ્યવર્સાયને ર્સાવચજમનક િીતે સ ૂલર્બદ્ધ કિવાન ું પણ
પર્સુંદ કિી શકે છે . તિાિી િે સ્ટોિન્્ર્સની યાદી બનાવવા િાટે, કૃપા કિીને આ ફોિચ ભિો. ર્સુંભમવત ગ્રાન્ટ

અિજદાિો આ િજજસ્રીનો ર્સુંદભચ લેવાન ું પર્સુંદ કિી શકે છે અને SSNJિાું ભાગ લેવા મવશે િે સ્ટોિન્્ર્સનો ર્સુંપકચ

કિી શકે છે . આ સ ૂલર્િાું ર્સિાવેશ એ NJEDA તિફથી ર્સિથચન નથી. તિાિ પક્ષોને યોગ્ય ખુંતનો ઉપયોગ કિવા
િાટે ભાિપ ૂવચક ર્સલાહ આપવાિાું આવે છે . SSNJ ના બીજા તબક્કાિાું વતચિાન ભાગ લેતી િે સ્ટોિન્્ર્સને તિાિ
NAICS
કોડ 624210
હેઠફિીથી
ળ વર્ગીકૃ
ત ર્સાિુ
દામયક જરૂિ
ભોજન/ર્સાિામજક
પાત્રતા દસ્તાવે
જીકિણને
ર્સબમિટ
કિવાની
િહેશે નહીં. ર્સેવા આપતી ર્સંસ્થાઓ SSNJ િાટે
ર્સીધી અિજી કિી શકે છે અને ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો ર્સંસ્થાઓ તિીકે ર્સેવા આપી શકે છે. જો કે, NAICS કોડ
624210 હેઠળ વગીકૃત કિવાિાું આવેલા કોઈપણ ગ્રાન્ટ અિજદાિ તેિની ર્સુંસ્થા િાટે અથવા અન્ય કોઈ SSNJ
અિજદાિ અથવા ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો ર્સુંસ્થા(ઓ) િાટે ભોજન પ્રદાતા તિીકે પણ ર્સેવા આપી શકે નહીં (એટલે
કે, તેઓ પોતાની પાર્સેથી ભોજન ખિીદી શકતા નથી અને અન્ય ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો તેિની પાર્સેથી ખિીદી

શકતા નથી). NAICS કોડ 624210 હેઠળની ર્સુંસ્થાઓ કે જેઓ ગ્રાન્ટ િેળવતી ર્સુંસ્થા તિીકે ર્સીધી જ અિજી
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કિવાન ું પર્સુંદ કિે છે , તેિણે તેિની અિજીિાું ઓછાિાું ઓછી એક અન્ય િે સ્ટોિન્ટ (િે સ્ટોિન્્ર્સ)નો ર્સિાવેશ કિવો
જોઈએ, જેિાુંથી તેઓ ભોજન ખિીદશે. NAICS કોડ 624210 હેઠળ વગીકૃત કિવાિાું આવેલા અિજદાિો

624210 હેઠળની અન્ય કુંપનીઓ પાર્સેથી ભોજન ખિીદી શકે છે , પિું ત તેિણે એમ્લલોયિ આઇડેનન્ટરફકેશન
નુંબિ (EIN) શેિ કિવો જોઇએ નહીં. અંતે, NAICS કોડ 624210 હેઠળ ભોજન પ્રદાતા તિીકે ર્સેવા આપતી

(એટલે કે, ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો નહીં) કુંપનીઓ એક અથવા વધ અિજદાિો ર્સાથે કાિ કિી શકે છે .
છે લ્લે, લાયકાત િેળવવા િાટે પ્રમતબુંમધત હોય તેવા વ્યવર્સાયોિાું: જગાિ અથવા ગેમિિંગ પ્રવ ૃમત્તઓ; "પખ્ત વયને
લગતી" (એટલે કે, અશ્લીલ, કામક, લુંપટ, મનલચજ્જ અથવા અન્યથા ર્સિાન િીતે મવવારદત) પ્રવ ૃમત્તઓ, ર્સેવાઓ,
ઉત્પાદનો અથવા ર્સાિગ્રી (નગ્ન અથવા અધચ-નગ્ન પ્રદશચન અથવા લૈંલગક ર્સહાય અથવા ઉપકિણોના વેર્ાણ
ર્સરહત) ન ું આર્િણ અથવા પ્રર્ાિ ; કોઈપણ હિાજી અથવા નાદાિી અથવા આગ અથવા "અિાિી લીઝ

ગિાવવી" અથવા "વ્યવર્સાયની બહાિ જવ"ું અથવા ર્સિાન વેર્ાણ; અસ્થાયી વેપાિીઓ દ્વાિા વેર્ાણ, રક્રર્સિર્સ

રીન ું વેર્ાણ અથવા અન્ય આઉટડોિ સ્ટોિે જ; ઉપદ્રવ પેદા કિતી કોઈપણ પ્રવ ૃમત્ત; અથવા, કોઈપણ ગેિકાયદે ર્સિ
હે
ત શાિે
લ છે , પિું ત તે પિતા િયાચરદત નથી.
લાયક
ઉપયોગો

SSNJ હેઠળ, ગ્રાન્ટ ભુંડોળનો ઉપયોગ, જે ગ્રાન્ટ એક્ઝેયશનની તાિીખથી 31 રડર્સેમ્બિ, 2022 ની વચ્ર્ે

થવાનો અંદાજ છે : િે સ્ટોિન્ટનો ખોિાક અને ઘટકોનો ખર્ચ; શ્રિ, પેકેજજિંગ અને સમવધાઓ; િે સ્ટોિન્ટ દ્વાિા લેવાિાું
આવતી રડલલવિી ફી; અને િે સ્ટોિન્્ર્સ િાટે કોઈ પણ નફાન ું િાજિન જેવા ભોજનની જથ્થાબુંધ ખિીદી ર્સાથે

ર્સુંકળાયેલા ર્સીધા ખર્ચ િાટે થઈ શકે છે .
ગ્રાન્ટ એવોડચ ના 10 ટકા સધીનો ઉપયોગ SSNJના અિલીકિણ ર્સાથે ર્સીધી િીતે ર્સુંબમું ધત ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો

ર્સુંસ્થા દ્વાિા કિવાિાું આવતા ઓપિે શનલ ખર્ચ િાટે થઈ શકે છે . િાન્ય ઓપિે શનલ ખર્ચિાું: સ્ટાફના પગાિ અને
રિન્જ (પ્રોગ્રાિને ર્સિમપિત સ્ટાફના ર્સિયની િાત્રાના ર્સિપ્રિાણિાું), ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો ર્સુંસ્થા દ્વાિા પ ૂિી

પાડવાિાું આવેલ ભોજન મવતિણનો લાભ, ભોજનની ખિીદી પિ દે ખિે ખ િાખવા અને ઇન્વોઇર્સ કિવાિાું િદદ

કિતા મવક્રેતાઓને ચ ૂકવણી (દા.ત. એકાઉનન્ટિંગ અથવા પ્રોફેશનલ ર્સમવિર્સીર્સ ફિચ), અને પ્રોગ્રાિના ર્સુંર્ાલન િાટે
જરૂિી પિવઠો ર્સાિેલ છે .
ર્સવચ એન્ડ ર્સસ્ટેઇન NJ પ્રોગ્રાિની જરૂરિયાતોના ભાગરૂપે ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકોને અનદાન ભુંડોળ ર્સાથે ખિીદે લ

કોઈપણ ભોજનન ું પનિઃવેર્ાણ કિવા િાટે પ્રમતબુંમધત છે અને ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકોને ર્સુંસ્થાના પગાિદાિ સ્ટાફને
ભોજનન ું મવતિણ કિવા િાટે પ્રમતબુંમધત છે .

ગ્રાન્ટની િકિ
SSNJ હેઠળ, લઘત્તિ ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટની િકિ $100,000 છે અને િહત્તિ ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટ િકિ $2 મિલલયન છે .
ગ્રાન્ટ એવોડચ િાું ભોજનની ખિીદીનો ખર્ચ (એવોડચ ના 90 ટકા કે તેથી વધ) અને ર્સુંર્ાલન ખર્ચ (એવોડચ ના 10 ટકા
સધી) એિ બુંનેનો ર્સિાવેશ થાય છે . ભોજન દીઠ ફ્લેટ િે ટના આધાિે ભોજનની ખિીદીની ભિપાઈ કિવાિાું

આવશે. જો કે િે સ્ટોિન્્ર્સિાુંથી ભોજન દીઠ $12 થી વધના દિે ભોજન ખિીદતી કુંપનીઓ િાટે કોઈ અપવાદ
િાખવાિાું આવ્ય ું નથી, NJEDA દ્વાિા ભોજન દીઠ $12 ની િયાચદાિાું વળતિ િાખવાિાું આવશે.
પાન ું | 4

ગ્રાન્ટ ફુંરડિંગ િાટેની અિજીના ભાગરૂપે, કુંપનીઓ $100,000 થી $2 મિલલયન વચ્ર્ેની ગ્રાન્ટની િકિની મવનુંતી
કિશે. તે મવનુંતીના ભાગરૂપે, અિજદાિો તે િકિના 10 ટકા ($200,000 સધી) લાયક ર્સુંર્ાલકીય ખર્ચ િાટે

ઉપયોગિાું લેવાની મવનુંતી કિી શકે છે . અન્ય તિાિ ભુંડોળને ભોજનની ખિીદીના ર્સીધા ખર્ચને ટેકો આપવો

આવશ્યક છે . અિજદાિો કે જેઓ તેિના એવોડચ નો 10 ટકાથી ઓછો ખર્ચ ઓપિે રટિંગ ખર્ચ પિ ખર્ચ કિે છે તેઓ
બાકીના ભુંડોળને વધ ભોજનની ખિીદી િાટે ર્સિમપિત કિી શકે છે .
એક વખત NJEDA તિાિ અિજીઓ પ્રાલત કિી લે, પછી જો તિાિ પાત્રતા ધિાવતી અિજીઓિાું મવનુંતી

કિવાિાું આવેલા ગ્રાન્ટ ભુંડોળની કલ િકિ SSNJ િાટે ઉપલબ્ધ $10 મિલલયનથી વધી જાય, તો NJEDA દિે ક
પાત્રતા ધિાવતા અિજદાિ િાટે નક્કી કિવાિાું આવેલી િકિના આધાિે ગ્રાન્ટ એવોર્ડ ચ ર્સ એનાયત કિશે, જે

ઉપલબ્ધ પ ૂલિાું લાયક અિજદાિના રહસ્ર્સાને પ્રમતલબિંલબત કિવા િાટે તિાિ ગ્રાન્ટ એવોર્ડ ચ ર્સિાું ઘટાડો કિશે. જો

ઉપલબ્ધ ભુંડોળના પ ૂલને એવી િીતે િજૂ ન કિી શકાય કે જેથી દિે ક પાત્રતા ધિાવતા અિજદાિને ઓછાિાું ઓછું
$100,000નો એવોડચ િળે , તો NJEDA તિાિ પાત્રતા ધિાવતા અિજદાિોિાું ભુંડોળને ર્સિાન િીતે મવભાજજત
કિશે
. ું મવતિણ
ભુંડોળન

SSNJ વળતિ આધારિત અનદાન છે . દિે ક ગ્રાન્ટ એવોડચ િાટે, કલ િકિન ું ર્સુંવમધિત િીતે મવતિણ કિવાિાું આવશે
કાિણ કે પાત્ર ખર્ચ કિવાિાું આવે છે અને ગ્રાન્ટ િેળવતા લોકો દ્વાિા NJEDA તિફથી મવતિણની મવનુંતી

કિવાિાું આવે છે . મવતરિત મવનુંતીઓ દસ્તાવેજો દ્વાિા પિાવા હોવી આવશ્યક છે જે દશાચવે છે કે ખર્ચ ખિે ખિ
કિવાિાું આવ્યો હતો અને અનદાન ભુંડોળના યોગ્ય ઉપયોગો ર્સાથે સર્સુંગત હતો (દા.ત., ખિીદે લ ભોજનનો

જથ્થો, ભોજન દીઠ ખર્ચ અને જે િે સ્ટોિન્ટિાુંથી ભોજન ખિીદવાિાું આવ્ય ું હત ું તે દશાચવતા પાત્ર િે સ્ટોિન્્ર્સના

ઇન્વૉઇર્સેર્સ; SSNJ પિ મવતાવેલ ર્સિય દશાચવતી સ્ટાફ ટાઇિશી્ર્સ).
ગ્રાન્ટની મદત દિમિયાન, ગ્રાન્ટ આપનાિ ર્સહભાગી િે સ્ટોિન્ટ (િે સ્ટોિન્્ર્સ)િાું ફેિફાિ કિવા અથવા ઉિેિવાનો
પ્રયાર્સ કિી શકે છે , જેિાુંથી તેઓ ભોજન ખિીદી શકે છે અને SSNJ િાિફતે વળતિ િેળવી શકે છે .

િે સ્ટોિન્્ર્સિાું ફેિફાિો કિવા અથવા ઉિેિવા િાટેની મવનુંતીઓ લેલખતિાું કિવી આવશ્યક છે અને NJEDA
દ્વાિા તેની ર્સિીક્ષા કિવાિાું આવશે.

અિજીની પ્રરક્રયા

1 િાર્ચ, 2022 (બપોિે 12:00 વાગ્યે) થી 1 એમપ્રલ, 2022 (ર્સાુંજે 5:00 વાગ્યે) સધી ઓનલાઇન અિજીઓ

સ્વીકાિવાિાું આવશે. અિજીનો ર્સિયગાળો પ ૂણચ થયા પછી તિાિ ર્સુંપ ૂણચ અિજીઓની ર્સિીક્ષા કિવાિાું આવશે.
SSNJ િાટેની અિજીઓ ત્રણ પર્ગલાિાં પ ૂણચ થાય છે .
1) િર્સ ધિાવતી નોન-પ્રોરફટ કુંપનીઓએ સ ૂલર્ત િે સ્ટોિન્્ર્સની યાદી ર્સરહત એક અિજી ર્સબમિટ કિવાની

િહેશે.
2) ત્યાિબાદ સ ૂલર્બદ્ધ િે સ્ટોિન્્ર્સને NJEDA તિફથી ર્સીધ ું જ નાન ું ફોિચ િળશે, જે દિે ક િે સ્ટોિન્્ર્સે ભિીને
િર્સ ધિાવતી નોન-પ્રોરફટ કુંપનીઓને િોકલવાન ું િહેશે.
3) િર્સ ધિાવતી નોન-પ્રોરફટ કુંપનીઓએ દિે ક િે સ્ટોિન્્ર્સની િજૂઆતની ર્સિીક્ષા કિવી, તેને િુંજૂિ કિવી
અને NJEDAને િોકલવી ફિજજયાત છે . અિજીની અંમતિ તાિીખ પહેલાું િર્સ ધિાવતી નોન-પ્રોરફટ
કુંપનીઓ દ્વાિા િુંજૂિીઓ પ ૂણચ થવી જોઈએ અને NJEDAને ર્સબમિટ કિવી આવશ્યક છે .

અિજદાિોએ તેિની પોતાની અને તેિની સ ૂલર્બદ્ધ િે સ્ટોિન્્ર્સની ર્સાિગ્રી બુંને િજૂ કિવા િાટે પ ૂિતો ર્સિય
આપવો જોઈએ. ઓછાિાું ઓછા એક િે સ્ટોિન્ટ િાટે ત્રણેય પગલા પ ૂણચ ન કિનાિા અિજદાિોને અધ ૂિા
િાનવાિાું આવશે.
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ફી
નોન-પ્રોરફટ ર્સુંસ્થાઓ કે જેઓ પાત્રતા ધિાવતા અિજદાિો છે તેિની નાણાકીય મશ્કેલીને કાિણે, NJEDA આ
કાયચક્રિ િાટે અિજદાિ પાર્સેથી કોઇ ફી વસ ૂલશે નહીં.

વધાિાની જાણકાિી
NJEDAની વેબર્સાઇટ પિ ર્સસ્ટેઇન એન્ડ ર્સવચ NJ પ્રોગ્રાિ પિ વધાિાની િારહતી િળી શકે છે િઃ
https://www.njeda.com/sustain-and-serve/.
જો તિને ભાર્ાકીય ર્સહાયની જરૂિ હોય, તો કૃપા કિીને તિારું નાિ, બોલાતી ભાર્ા અને ટેલલફોન નુંબિ
languagehelp@njeda.com પિ િોકલો.
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