23 ફે બ્રુઆરી, 2022

COVID-19 ની મહામારી

ન્યુ જસ� ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ ઓથોિરટી
ભંડોળની ઉપલબ્ધતાની નોિટસ

કૉમ્યુટર એન્ડ ટ� ાિન્ઝટ બસ પ્રાઇવેટ કે િરયર પેન્ડેિમક િરલીફ એન્ડ જોબ્સ પ્રોગ્રામ
ન્યૂ જસ� ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ ઓથોિરટી (NJEDA) મંગળવાર, 8મી માચ�, 2022ના રોજ સવારે
10:00 વાગ્યે કૉમ્યુટર એન્ડ ટ� ાિન્ઝટ બસ પ્રાઇવેટ કે િરયર પેન્ડેિમક િરલીફ એન્ડ જોબ્સ પ્રોગ્રામ માટે
અર�ઓ સ્વીકારવાનું શ� કરશે. અર� કરવાની છે લ્ લી તારીખ મંગળવાર, 29 માચ�, 2022 ના રોજ
બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધી છે . એિપ્લકે શનને https://www.njeda.com/bus-relief/ પર ઍક્સેસ કરી
શકાય છે. અર� સમયે $1,000 ની ફી ચૂકવવાપાત્ર થાય છે.
હેતુ
કૉમ્યુટર એન્ડ ટ� ાિન્ઝટ બસ પ્રાઇવેટ કે િરયર પેન્ડેિમક િરલીફ એન્ડ જોબ્સ પ્રોગ્રામ એ COVID-19
રોગચાળા દરિમયાન ન્યુ જસ�માં આવશ્યક સેવા પ્રદાતાઓ તરીકે કાય�રત કોમ્યુટર અને ટ� ાિન્ઝટ બસ
પિરવહન કં પનીઓને મદદ કરવા માટે નોન-િરકિરં ગ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ છે અને અનુભવાયેલ નોંધપાત્ર
આવકની ખોટ ઘટાડે છે અને રોજગાર �ળવી રાખે છે અથવા સજ�ન કરે છે .
ઝાંખી
9 માચ�, 2020 ના રોજ, ગવન�ર િફલ મફ�એ એિક્ઝ�ુિટવ ઓડ� ર (EO) 103 �રી કય� હતો, જેમાં
COVID-19 ના ફે લાવાને રોકવા માટે સ્ટે ટ ઓફ ઇમરજન્સી અને �હેર આરોગ્ય કટોકટીની �હેરાત
કરવામાં આવી હતી, જેમાં �હેર મેળાવડા પર પ્રિતબંધો અને િબન-આવશ્યક વ્યવસાયો બંધ કરવાનો
સમાવેશ થાય છે. �હેર આરોગ્ય કટોકટીને 4 જૂ ન, 2021 સુધી વારં વાર લંબાવવામાં આવી હતી, �ારે
રા�પાલે P.L.2021, c.103 પર હસ્તા�ર કયા� હતા અને EO 244 �રી કરી હતી, જેણે EO 103 (2020)
માં �હેર કરેલી �હેર આરોગ્ય કટોકટીને સમા� કરી હતી. 11 �ન્યુઆરી, 2022 ના રોજ, ઓિમક્રોન
વેિરઅન્ટના જવાબમાં, ગવન�ર ે EO 280 (2022) �રી કરીને �હેરાત કરી હતી કે ન્યૂ જસ� રા�માં
ફરીથી �હેર આરોગ્ય કટોકટી અિસ્તત્વમાં છે અને મૂળ�પે EO 103 (2020) માં �હેર કરવામાં
આવેલી કટોકટીની િસ્થિત સંપૂણ� પણે અમલમાં છે અને અસરમાં છે . �હેર આરોગ્ય કટોકટી ફરીથી
10 ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ EO 288 (2022) �ારા લંબાવવામાં આવી હતી.
ન્યૂ જસ�ના વ્યવસાયો અને રહેવાસીઓને આ �હેર આરોગ્ય પગલાંને કારણે નોંધપાત્ર આિથ�ક પડકારોનો
સામનો કરવો પડ્યો હતો. કામગીરીમાં �ળવણી કરતી આવશ્યક સેવાઓને સ્વચ્છતાના પ્રોટોકોલમાં
વધારો અને ગ્રાહકોમાં ઘટાડાને કારણે નાણાકીય ખ�ચનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પિરવહન ઉ�ોગને,

P.L.2020, c.84માં આવશ્યક સેવા તરીકે વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવ્યો હતો, તે રોગચાળા દરિમયાન
સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત પૈકીનો એક હતો. 11 એિપ્રલ, 2021 ના રોજ ગવન�ર મફ� �ારા હસ્તા�ર કરાયેલા
EO 125, NJ ટ� ાિન્ઝટ અને તમામ ખાનગી કે િરયસ� પર COVID-19 ના ફે લાવાને મયા�િદત કરવા માટે
વધારાની શમન આવશ્યકતાઓને ફરિજયાત કરી હતી. પ્રત્ય� અને પરો� એમ બંને રીતે જ�િરયાતોએ
રાઇડરિશપમાં ઘટાડો કય� હતો, જેના પિરણામે ખાનગી પિરવહન કં પનીઓને આવકમાં નોંધપાત્ર
નુકસાન થયું હતુ.ં �હેર આરોગ્ય સંબંિધત િનયંત્રણો હળવા કરવા છતાં અને વ્યાપક અથ�તંત્ર પુન:પ્રાિ�ના
સંકેતો દશા�વતું હોવા છતાં, રાઇડરશીપ તેના રોગચાળા પહેલાના સ્તરે પાછો ફય� નથી. જેમ કે , 9
ફે બ્રુઆરી, 2022 ના રોજ, NJEDA બોડ� કૉમ્યુટર એન્ડ ટ� ાિન્ઝટ બસ પ્રાઇવેટ કે િરયર પેન્ડેિમક િરલીફ
એન્ડ જોબ્સ પ્રોગ્રામ ને ભંડોળ ગ્રાન્ટ આપવા માટે મંજૂરી આપી હતી, જેથી ખાનગી એરલાઇન્સને
ગુમાવેલી આવકમાંથી પુન:પ્રા� કરવામાં અને નોકરીઓ �ળવી રાખવા અથવા બનાવવામાં મદદ મળી
શકે .
પ્રોગ્રામની િવગતો

અથ�તંત્ર પર COVID-19 ની સતત અસરને પહોંચી વળવા માટે નાણાકીય રાહત પૂરી પાડવા માટે ,
ફે ડરલ સરકારે અમેિરકન રેસ્�ુ પ્લાન એક્ટ ઓફ 2021 (ARPA) પસાર કય�. ARPA ની અંદર,
કોરોનાવાયરસ સ્ટે ટ એન્ડ લોકલ િફસ્કલ િરકવરી ફં ડ (SFRF) એ ન્યૂ જસ� રા�ને િવિવધ િરકવરીસ્પેિસિફક ઉપયોગો માટે આશરે $5.6 િબિલયન પૂરા પાડ્યા હતા. ન્યૂ જસ�ના નાણાકીય વષ� 2022
િવિનયોગ અિધિનયમ �ારા કૉમ્યુટર એન્ડ ટ� ાિન્ઝટ બસ પ્રાઇવેટ કે િરયર પેન્ડેિમક િરલીફ એન્ડ

જોબ્સ પ્રોગ્રામને આ નાણાંમાંથી 25 િમિલયન ડોલરની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. આ ભંડોળ,
EO 267 અને સ્ટે ફોડ� એક્ટ, 42 U.S.C. 5121 et seq સાથે ગોઠવણીમાં, માત્ર લાભોના ડુ િપ્લકે શનને
ટાળવાની અિનવાય� જ�િરયાતને પહોંચી વળવા માટે જ ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ.
પાત્રતા
પાત્ર બનવા માટે , અરજદારે આ ફરિજયાતપણેઃ
•

15 ફે બ્રુઆરી, 2020 પહેલા આ વ્યવસાય કાય�રત હતો તે પ્રમાિણત કરવાનું રહેશે;

•

નફાકારક વ્યવસાય (િબન-નફાકારક, �હેર એજન્સીઓ, સ�ાવાળાઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ
લાયક નથી) બનવાનું રહેશે;

•

ન્યુ જસ� રા�માં વ્યવસાય કરવા અને ચલાવવા માટે નોંધણી કરાવવી અને વત�માન ન્યૂ જસ�
ટે ક્સ િ�લયરન્સ પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવાનું રહેશ;ે

•

ફે ડરલ ટ� ાિન્ઝટ એડિમિનસ્ટ� ે શનની 22 િડસેમ્ બર, 2021, નેશનલ ટ� ાિન્ઝટ ડે ટાબેઝ (NTD)

ગ્લોસરીમાં વ્યાખ્યાિયત કયા� મુજબ િફક્સ્ડ �ટ બસ સેવા (MB) અથવા કમ્યૂટર બસ (CB) સેવા
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પ્રદાન કરવાની રહેશે. અન્ય સેવાઓ (ચાટ� ર બસ, સ્કૂ લ બસ, મ્યુિનિસપલ શટલ્સ, વાનપૂલ અને
ઓન-િડમાન્ડ બસ સેવાઓ �ારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ સિહત,પરં તુ તે પૂરતી મયા�િદત
નથી) પાત્ર નથી.
•

ન્યુ જસ�માં િફક્સ �ટ બસ સિવ�સ (MB) અથવા કોમ્યુટર બસ સિવ�સ (CB) માટે વાહનની
આવકના માઇલ, વાિષ�ક ડેટા કો�કો 2020 સેવામાં દાખલ થયા મુજબ, અથવા ખાનગી કે િરયર
તરીકે નોંધાયેલ NJ ટ� ાિન્ઝટ 2020 �ારા સીધા જ NTDને �ણ કરવામાં આવેલી હોવી જોઈએ;

•

રોગચાળાને કારણે 2020 માં ન્યૂ જસ� રા�માં મહેસૂલી નુકસાનનું િનદશ�ન કરવું (ન્યૂ જસ�માં
નોંધાયેલી દરેક અરજદાર કં પનીની 2020 ની આવક અને ન્યૂ જસ�માં નોંધાયેલી 2019 ની આવક
વચ્ચેના તફાવત તરીકે ગણતરી કરવામાં આવી છે) જેને અન્ય �હેર અથવા ખાનગી રાહત ભંડોળ
�ોતો �ારા સંપૂણ�પણે સંબોધવામાં આવી નથી;

•

�હેર કરાયેલી કટોકટીની િસ્થિતના અંત પછીના છ મિહના સુધી અર�ના સમયથી કોઈ પણ
કામદારને ફલ� ન કરવા અથવા છૂટા ન કરવાના શ્રે� પ્રયાસો અંગે સ્વ-પ્રમાિણત કરો. અર�
સમયે જે અરજદારોએ પહેલેથી જ કામદારોની છટણી કરી દીધી હોય અથવા છૂટા કરી દીધા હોય
તેઓએ શ� તેટલી વહેલી તકે તે કામદારોને ફરીથી નોકરી પર રાખવા માટે તેમના શ્રે� પ્રયાસો
કરવા જોઈએ. શ્રે� પ્રયાસો પ્રમાણપત્ર અને/અથવા વચનના કોઈપણ ભૌિતક ભંગના પિરણામે
NZEDA અનુદાનની પુન:ચુકવણી માંગી શકે છે ; અને

•

ઓથોિરટીની પ્રિતબંધ/અયોગ્યતાની સમી�ાને સંતોષો, ઓથોિરટી પ્રત્યે કોઈ ચૂક અથવા બાકી
જવાબદારી ન હોવી અને તે ન્યૂ જસ� િડપાટ� મેન્ટ ઑફ લેબર, ન્યૂ જસ� િડપાટ� મેન્ટ ઑફ
઼ ન ઑફ ટે ક્સેશન અને [ન્યૂ જસ�
એન્વાયન�મેન્ટલ પ્રોટે ક્શન, ન્યૂ જસ� [િડપાટ� મેન્ટ] િડિવશ
ટ� ાિન્ઝટ] NJ ટ� ાિન્ઝટ સાથે સારી િસ્થિતમાં રહેવ.ું

લાગુ પડતી ફે ડરલ જ�િરયાતો પર આધાિરત વધારાની લાયકાતના માપદં ડો લાગુ પડી શકે છે અને તેમાં
સામેલ થઈ શકે છે પરં તુ તે પુરતી મયા�િદત નથીઃ
•

લાભોના ડુ િપ્લકે શન પર પ્રિતબંધ, જે સંભિવત અરજદારોને બાકાત રાખી શકે છે જેમને પહેલેથી
જ કટોકટીની COVID-19 સહાય મળી છે; અને

•

એક આવશ્યકતા કે જે અરજદારે દશા�વ્ યું છે કે તેણે COVID-19 થી નકારા�ક અસરોનો અનુભવ
કય� છે .

લાયક ઉપયોગો:
આ પ્રોગ્રામ હેઠળ, ભંડોળનો ઉપયોગ COVID-19ને કારણે થયેલા વ્યાવસાિયક િવ�ેપના પિરણામે
ચો�સ ગુમાવેલી આવકની ભરપાઈ માટે થઈ શકે છે .
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ગ્રાન્ટની રકમ
દરેક માન્ય અરજદાર $500,000ની ફ્લેટ ગ્રાન્ટની રકમ માટે પાત્ર બનશે, આ ફ્લેટ ગ્રાન્ટની રકમનો હેતુ
બેઝ ઓવરહેડ ખચ�ને સમાન રીતે ઉકે લવાનો છે, જે આવકના માઇલથી સ્વતંત્ર છે. ઉદાહરણ તરીકે ,
વાહનોની �ળવણી, કમ�ચારીઓના પગાર, અને બસો માટે ના ગેરજ
ે ડેપોનો ખચ�. બાકીના ભંડોળની
ફાળવણી તમામ પાત્રતા ધરાવતા અરજદારો માટે 2020 માટે ન્યૂ જસ�માં વાહનની કુ લ આવકના માઇલના
દરેક પાત્રતા ધરાવતા અરજદારના પ્રમાણસર િહસ્સાના આધારે કરવામાં આવશે, જેનો અહેવાલ NTD માં
પ્રત્ય� રીતે અથવા ખાનગી કે િરયર તરીકે NJ ટ� ાિન્ઝટ મારફતે આપવામાં આવ્યો છે . આ પ�િતનો
ઉપયોગ વધારાની ચલ આવકની ખોટ અને COVID -19 રોગચાળા દરિમયાન સ��યેલી સેવાના જથ્થા
સાથે સંકળાયેલ વધારાના ખચ� માટે કરવામાં આવી ર�ો છે .
EO 267 અને સ્ટે ફોડ� એક્ટ અનુસાર, મહ�મ એવોડ� , જેમાં ફ્લેટની રકમ અને પ્રો-રાટા ફાળવણીનો
સમાવેશ થાય છે, તે અરજદારની અિનવાય� જ�િરયાતથી વધશે નહીં. પ્રોગ્રામ માટે , અપૂણ� જ�િરયાતને
2020 ન્યૂ જસ�ની આવકની ખોટ તરીકે વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવી છે (ન્યુ જસ�માં નોંધાયેલ દરેક
અરજદાર કં પનીની 2020 ની આવક અને ન્યુ જસ�માં નોંધાયેલ 2019 ની આવક વચ્ચેના તફાવત તરીકે
ગણવામાં આવે છે), જે કં પનીને 2020 માટે પ્રા� થયેલ અન્ય કોઈપણ �હેર અથવા ખાનગી COVID-19
રાહત ભંડોળથી ઓછી છે. કં પનીઓને પ્રા� થયેલા �હેર અથવા ખાનગી ભંડોળમાં ફે ડરલ અથવા સ્ટે ટ
લોન અને અનુદાન (જેમ કે કોરોનાવાયરસ ઇકોનોિમક િરલીફ ફોર ટ� ાન્સપોટ� શન સિવ�સીસ (CERTS)
અનુદાન, પેરોલ પ્રોટે ક્શન લોનના માફ કરી શકાય તેવા ભાગો અને આિથ�ક ઇ� આપિ� અનુદાન) અને
વીમા ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે, પરં તુ તે પૂરતું મયા�િદત નથી.

કોઈપણ ભંડોળ, ફ્લેટની રકમ અથવા

પ્રો-રાટા શેર, જે અપૂણ� જ�િરયાતથી વધુ હોય છે, તેને અન્ય પાત્ર અરજદારોને િવતરણ કરવા માટે પૂલને
ફરીથી ફાળવવામાં આવશે.
પ્રોગ્રામની પ્રિક્રયા:
અર� 8 માચ�, 2022, મંગળવારે સવારે 10:00 વાગ્યે ખુલશે. અર� કરવાની અંિતમ તારીખ 29 માચ�,
2022, મંગળવારે બપોરે 3:00 વાગ્યે છે. પ્રોગ્રામને https://www.njeda.com/bus-relief/ પર એક્સેસ કરી
શકાશે.
અર�નો સમયગાળો પૂરો થયા પછી, ઓથોિરટી પૂણ�તા માટે ની અર�ઓની સમી�ા કરશે; અપૂણ�
અર�ઓ સબિમટ કરનારા અરજદારોને 10 વ્યવસાિયક િદવસોમાં ખૂટતી માિહતી સબિમટ કરવાની તક
આપવામાં આવશે.
ફી: અરજદારોને અર� દીઠ $1,000 ની અર� ફીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
વધારાની �ણકારી:
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કૉમ્યુટર એન્ડ ટ� ાિન્ઝટ બસ પ્રાઇવેટ કે િરયર પેન્ડેિમક િરલીફ એન્ડ જોબ્સ પ્રોગ્રામની વધારાની માિહતી
https://www.njeda.com/bus-relief/ પર મળી શકે છે
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