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COVID-19 મહામારી 
New Jersey ઈકોનોમીકસ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (New Jersey Economic 

Development Authority, NJEDA) 
NJEDA નાના વ્યવસાયયક ઇમર્જન્સી સહાય ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ - તબક્કો 3  

ભડંોળ ઉપલબ્ધતાની સચૂના: એપ્લલકેશન  

ગુરૂવાર, 29 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ સવાર ે9 વાગે રસે્ટોરન્ટ માટે અરજીઓ ખોલવામાાં આવશે. 

માઇક્રો બબઝનેસની અરજીઓ શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2020ના રોજ સવાર ે9 વાગે ખોલવામાાં આવશે. 

સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ સવાર ે9 વાગે અન્ય બધા જ યોગ્ય વ્યવસાયોની અરજીઓ 

ખોલવામાાં આવશે. 27 ઓક્ટોબર, 2020 ન ેમાંગળવાર ેસાાંજ ે5 વાગ્યા પહેલાાં અરજદારોએ પૂવવ નોાંધણી 
કરાવવી આવશ્યક છે. 
 

અવલોક 

 

9 માર્ચ, 2020 ના રોજ ગવનચર ફિલ મિીએ (Phil Murphy) એક્ઝિક્યફુિવ ઓર્ચર 103 જારી કરીને 

આપતકાલીન સ્થિતત અન ેઆરોગ્ય કિોકિી જાહરે કરીને New Jersey COVID -19 ના પ્રસારન ેસમાપ્ત 

કરવાના પ્રયત્નોન ેઆગળ વધાયાચ. જાહરે સભાઓ પર પ્રતતબધં અન ેબબન-જરૂરી વ્યવસાયોન ેિરજજયાત બધં 

સફહત અનગુામી તનયતં્રણના પગલા ંઅમલમા ંમકૂાયા હતા. જ્યારે આ પગલા ંરાષ્રીય થતરે લેવામા ંઆવતા 
સમાન પગલાઓ સાિે સસુગંત છે, જે સાવચજતનક સસંગચને COVID-19 પર મયાચફિત કરે તેવી અપકે્ષા છે, તો 
આપણા રાજ્યના અિચતતં્ર પર નોંધપાત્ર તવપરીત અસર િઈ છે અન ેર્ાલ ુરહશેે. 
 

26 માર્ચ, 2020 ના રોજ, New Jersey ઇકોનોતમક રે્વલપમેન્િ ઑિોફરિી (New Jersey Economic 

Development Authority, NJEDA) એ નાના અન ેમધ્યમ કિના ઉદ્યોગોન ેશક્ય તિેલી અસરકારક અને 
િર્પિી ભરં્ોળ પરંુૂ પાર્વા માિે એક ઇમર્જન્સી ગ્રાન્િ િંફર્િંગ પ્રોગ્રામ - નાના વ્યાપાર ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાિં 

પ્રોગ્રામની રર્નાન ેમજૂંરી આપી, િા.ત., 9 માર્ચ, 2020 ના રાજ્યની કિોકિી અન ેજાહરે આરોગ્ય કિોકિીની 
ઘોષણા બાિ પ્રતતકૂળ આતિિક પ્રભાવના પફરણામે વેતન અન ેબબન-લાભકારી (small and medium 

enterprises, SME), જેને પગારપત્રક અન ેકાયચકારી મરૂ્ી સહાયની જરૂર હોય છે. 

 

અનિુાન કાયચક્રમના પ્રારંબભક તબક્કામા ંનાના ઉદ્યોગો પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કર્ુું હતુ ંજે સમાતવષ્િોના પગલા ંદ્વારા 
સૌિી વધ ુપ્રતતકૂળ અસરમા ંહતા. મળૂ નાના વ્યવસાયો માિે આપાતકાલીન સહાય અનિુાન પ્રોગ્રામને િંર્ 

આપવા એિલાન્દ્ન્િક તાલકુામા ંઅસરગ્રથત સથંિાઓના સમિચનમા ંકેતસનો ફરઇનવેથિમેન્િ રે્વલપમેન્િ 

ઓિોફરિી (Casino Reinvestment Development Authority , CRDA) દ્વારા િાળવવામા ંઆવલેા $2 

તમબલયન ભરં્ોરની સાિ,ે NJEDAએ તેના પોતાના અતનયતંત્રત નાણામંાિંી $5 તમબલયનનો ઉપયોગ કયો. ગ્રાન્િ 

પ્રોગ્રામના બીજા તબક્કામા ંિેર્રલ કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અન ેઆતિિક સરુક્ષા (Coronavirus Aid, 

Relief, and Economic Security, CARES) એઝિ હઠેળ થિાતપત કરાયેલા કોરોનાવાયરસ રાહત ભરં્ોળમાિંી 
$45 તમબલયનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે, જેમા ંમોિી સખં્યામા ંSMEsને સહાય કરવા માિે પ્રતતબતંધત 

પાત્રતા ઘિાર્ી અન ેનવા સમતપિત ધ્યયે નક્કી કરવામા ંઆવ્યા છે. 
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કોરોનાવાયરસ રાહત ભરં્ોળના $70 તમબલયનના વધારાના ભરં્ોળનો ઉપયોગ કરીને, NJEDA હવ ેનાના 
વ્યવસાતયક ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાિં પ્રોગ્રામના ત્રીજા તબક્કાની અમલવારી કરી રહી છે, જેમા ંરેથિોરા ંઅન ે

માઇક્રો-વ્યવસાયો માિે ભરં્ોળના નવા સમતપિત જરૂરીયાતો અન ેનવા સમતપિત ધ્યેય નક્કી કરવામા ંઆવ્યા છે. 

 

હતે ુ

 

નાના વ્યવસાતયક ઇમર્જન્સી સહાયતા પ્રોગ્રામનો તબક્કો 3 હતે ુ- વધારાની New Jersey SMEsને ટૂંકા 
ગાળાની, તાત્કાબલક પગારપત્રક અન ેકાયચકારી મરૂ્ી સહાય પરૂી પાર્વાનો છે જે કિોકિીની સ્થિતત િરતમયાન 

નકારાત્મક અસર પામી છે, જેનાિી તેમની કામગીરી સ્થિર કરવામા ંઅન ેસમથયા ઓછી કરવામા ંમિિ મળે છે. 

કોઈપણ સભંતવત િરલો અન ે/ અિવા છિણી. 
 

પ્રોગ્રામના પ્રારંબભક તબક્કા હઠેળ, પાત્રતા 10 િી વધ ુFTEsના વ્યવસાયો સધુી મયાચફિત હતી. બીજા 

તબક્કામા,ં કમચર્ારીની પાત્રતાની કેપ 25 FTEsિી વધ ુનહીં કરવામા ંઆવી હતી. 3 તબક્કા મા,ં કમચર્ારીની 
પાત્રતાની કેપ 50 િી વધ ુFTEsમા ંવધારી િેવામા ંઆવી નિી.  
 

પ્રોગ્રામના પ્રારંબભક તબકે્ક ઉત્તર અમેફરકન ઉદ્યોગ વગીકરણ (North American Industry Classification, 

NAICS) કોર્ દ્વારા તનધાચફરત ઉદ્યોગોના ખબૂ જ નાના સમહૂ હઠેળ કાયચરત સથંિાઓ માિે પાત્રતા મયાચફિત કરી 
હતી. 2 તબક્કાની જેમ, 3 તબક્કામા,ં પ્રોગ્રામ NAICS કોર્ દ્વારા પ્રતતબતંધત કરવામા ંઆવશે નહીં, નીર્ે મજુબ 

િશાચવેલ અમકુ પ્રતતબતંધત વ્યવસાયો તસવાય, અને ભરં્ોળ પણ ઘરેલુ ંઉદ્યોગો અન ેરાજ્યમા ંનોંધાયેલા 
એકમાત્ર માબલકો માિે ઉપલબ્ધ રહશેે, જેમાિંી કાયચક્રમના પ્રારંબભક તબક્કા હઠેળ અયોગ્ય હતા. આ ઉપરાતં, 

જેની પ્રાિતમક પ્રવતૃત્ત રાજકીય લોબબિંગ છે તવેા સગંઠનોન ેબાિ કરતા,ં તમામ 501 (c) બબન-લાભકારી સથંિાઓ 

પાત્ર બનશ.ે 

 

પાત્ર ઉપયોગો 
 

નાના વ્યવસાતયક ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાિં પ્રોગ્રામ - તબક્કો 3 હઠેળ, ભરં્ોળનો ઉપયોગ COVID-19 દ્વારા િતા ં
વ્યવસાતયક તવક્ષપેના પફરણામે ખોવાયલેી આવકની ભરપાઈ માિે િઈ શકે છે અન ેબાધંકામ સફહતના મરૂ્ી 
ખર્ચ માિે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવશ ેનહીં. 
 

ગ્રાન્િ રકમ 

 

નાના વ્યાપાર ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાિં પ્રોગ્રામના તબક્કો 1 અન ેતબક્કો 2 એ FTE િીઠ $ 1,000 ઉપલબ્ધ 

ગ્રાન્િ એવોર્ચની ગણતરી માિે સમાન પદ્ધતતનો ઉપયોગ કયો, જેમ કે ન્ર્ ૂલેિસચ ઓિ લેબર એન્ર્ વકચિોસચ 
રે્વલપમેન્િમા ંનોંધાયલેા તાજેતરના WR -30 મા ંનોંધાયેલ છે. તબક્કા 3 મા,ં પ્રતત FTE ધોરણે ગ્રાન્િ 

એવોર્ચની ગણતરી કરવાને બિલ,ે નીર્ ેઆપલેા ર્ાિચ  મજુબ, FTE બેન્્સ અને ઉદ્યોગના આધારે એવોર્ચ કિ 

નક્કી કરવામા ંઆવશ.ે વધમુા,ં એવોર્ચનુ ંકિ નક્કી કરવા માિે તાજેતરના WR -30 નો ઉપયોગ કરવાને બિલે, 
સભંતવત એવોર્ચને મહત્તમ કરીને, WR -30 િાઇબલિંગના છેલ્લા છ ઝવાિચસચમાિંી અરજિારની િોર્ની FTE 
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ગણતરીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે એક એવી કંપની કે જે એકમાત્ર માબલકીની છે અિવા તો છ ઝવાિચસચમાનંા 
િરેક માિે કોઈ FTE નિી, નીર્ ેઆપેલા કોષ્િક મજુબ ઓછામા ંઓછી ગ્રાન્િ રકમ મળેવશ.ે 

 

અનિુાનની રકમની ગણતરી કરવાના હતેિુી, કોઈપણ ગબભિત FTE ગણતરીઓ નજીકના FTEમા ંસરભર 

કરવામા ંઆવશે, િા.ત., 2.49 FTEને પ્રોગ્રામ માિે 2 FTE ગણવામા ંઆવશે, જ્યારે 2.50 FTE 3 FTE તરીકે 

ગણાશ.ે જ્યારે FTEsની ગણતરી અઠવાફર્યાના કામ કરેલા અન ેવતેન પર આધાફરત છે, જેમ કે WR -30 

િાઇબલિંગ પર અહવેાલ છે, કોઈ પણ ઘિનામા ંકંપની િાઇબલિંગમા ંકંપની દ્વારા કાયચરત કમચર્ારીઓની સખં્યા 
કરતા ંવધ ુસખં્યામા ંFTEના આધારે ગ્રાન્િ િંર્ મળશ ેનહીં, તસવાય કે જો એકમાત્ર માબલક અિવા અન્ય અરજી 

કરતી સથંિામા ંકોઈ FTE નિી, તો તે લઘતુમ અનિુાન એવોર્ચ માિે પાત્ર હોઈ શકે છે. એકમાત્ર માબલકી જેવી 
કંપનીઓ માિે, NJEDA રેિરી તવભાગમા ંકરવેરા તવભાગ સાિ ેકર ભરવાની સ્થિતતન ેઓળખવા માિે કામ 

કરશ.ે 

 

"ફૂડ સયવિયસસ અને પીવાના સ્થળો" ના વ્યવસાયો માટે એવોડડ કદ જેનો NAICS 722 થી પ્રારંભ થાય છે 

FTE બેન્ડ એવોડડ કદ 

5 FTEs અિવા ઓછા, જેમા ંકોઈ FTEs વગરના 
વ્યવસાયો શામેલ છે 

$10,000 

6-25 FTEs $15,000 

26-50 FTEs $20,000 

 

સકૂ્ષ્મ વ્યવસાયો માટે એવોડડ કદ 

FTE બેન્ડ એવોડડ કદ 

5 FTEs અિવા ઓછા, જેમા ંકોઈ FTEs વગરના 
વ્યવસાયો શામેલ છે 

$5,000 

 

અન્ય નાના ઉદ્યોગો માિે એવોર્ચ કિ 

FTE બેન્ડ એવોડડ કદ 

6-25 FTEs $10,000 

26-50 FTEs $15,000 
 
 

 
 
અરજિાર પાત્ર 

 

નાના વ્યવસાતયક ઇમરજન્સી સહાય ગ્રાન્િ પ્રોગ્રામનો તબક્કો 1 અિવા તબક્કો 2 હઠેળ ગ્રાન્િ ભરં્ોળ માિે 

મજૂંરી અપાયેલા ધધંાઓ, તબક્કો 3 ના ભરં્ોળ માિે પાત્ર હશ.ે જે આ વ્યવસાયો તબક્કા 3 મા ંપ્રાપ્ત કરવા 
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પાત્ર છે તેન ે1 અિવા 2 તબક્કામા ંપ્રાપ્ત િયેલ ભરં્ોળ એ એવોર્ચના કિન ેઅસર કરશ ેનહીં (અગાઉના 
અનિુાન દ્વારા વ્યવસાયની અતનચ્છનીય જરૂફરયાતન ેઘિાર્વામા ંઆવેલી મયાચિા તસવાય).  

 

પાત્ર SMEs પાસ ેNew Jersey રાજ્યમા ંશારીફરક વ્યાવસાતયક થિાન હોવુ ંઆવશ્યક છે (િા.ત. ઑફિસ, 

વેર્ાણનુ ંથિળ, વેરહાઉસ, ઉત્પાિન સતુવધા, વગેરે), અન ેઘરેિી િતા વ્યવસાયો New Jersey સ્થિત હોવા 
આવશ્યક છે. આંતફરક મહસેલૂ કોર્ તવભાગ 501 (c) હઠેળ આયોજીત તમામ બબન-લાભકારી સથંિાઓ પાત્ર 

બનશ,ે જેમની પ્રાિતમક પ્રવતૃત્ત રાજકીય લોબબિંગ છે તેવા સગંઠનોન ેબાિ કરતા. 
 

પ્રતતબતંધત વ્યવસાયોમા ંશામેલ, પરંત ુતે મયાચફિત નિી જેવા કે: જુગાર અિવા ગેતમિંગ પ્રવતૃત્તઓ; “પખુ્ત 

વયના લોકો” (એિલે કે, અશ્લીલ, અતવર્ારી, અથપષ્િ અિવા તનલચજ્જ અિવા આ જ પ્રકારની નકામી) 
પ્રવતૃત્તઓ, સેવાઓ, ઉત્પાિનો અિવા સામગ્રી (નગ્ન અિવા અધચ-નગ્ન પ્રિશચન અિવા જાતીય સહાય અિવા 
ઉપકરણોના વેર્ાણ સફહત) નુ ંવતચન અિવા શદુ્ધદ્ધકરણ; કોઈપણ હરાજી અિવા નાિારી અિવા અસ્ગ્ન અિવા 
"ખોવાઈ ગયલેી આપણી લીિ" અિવા "ધધંાની બહાર જતા" અિવા સમાન વેર્ાણ; ક્ષબણક વેપારીઓ દ્વારા 
વેર્ાણ, ફક્રસમસ રીનુ ંવેર્ાણ અિવા અન્ય આઉિર્ોર થિોરેજ; અન,ે ઉપિવની રર્ના કરતી કોઈપણ પ્રવતૃત્ત; 

અિવા કોઈપણ ગેરકાયિેસર હતેઓુ 

 

િરેક પાત્ર SMEના CEO / સમકક્ષ અતધકારીએ થવ-પ્રમાબણત કરવુ ંઆવશ્યક છે 

 

• 15 િેબ્રઆુરી, 2020 ના રોજ કાયચરત હતી (નાના વેપાર પ્રશાસન દ્વારા અમલમા ંઆવલેા િેર્રલ પેર્ેક 

પ્રોિેઝશન પ્રોગ્રામ સાિ ેસસુગંત); 

 

• 9 માર્ચ, 2020 ના રોજ જાહરે કરાયેલી રાજ્યની કિોકિીની સમાક્પ્ત પછી છ મફહના સધુી કોઈ પણ 

વ્યસ્ઝતન ેઅરજીના સમયગાળાિી છૂિા કરવા અિવા છૂિા ન કરવા માિે શ્રષે્ઠ પ્રયાસ કરશ ે(SMEs કે જેઓ 

અરજીના સમયિી કામિારોન ેછૂિાછવાયા છે અિવા છૂિા કયાચ છે) શક્ય તેિલી વહલેી તકે તે કામિારોને 
િરીિી નોકરી પર લેવા માિે એક શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરવાની પ્રતતજ્ઞા કરવી જ જોઇએ) - તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નોના 
પ્રમાણપત્રની કોઈપણ સામગ્રીના નકુસાનિી NJEDAએ અનિુાનની ચકુવણીની માગં કરી શકે છે; 

 

• હુ ંપ્રમાબણત કરંુ છ ંકે ઇમર્જન્સીની ઘોષણાની સ્થિતત દ્વારા COVID-19 દ્વારા સથંિાન ેનકારાત્મક અસર િઈ 

છે (િા.ત. અથિાયી રૂપે બધં કરવામા ંઆવી છે, કલાકો ઘિાર્વા જરૂરી છે, ઓછામા ંઓછા 20% ની 
આવકમા ંઘિાર્ો િયો છે, કમચર્ારીઓ દ્વારા ભૌતતક અસર કરવામા ંઆવી છે જે કિોકિીના કારણે કામ કરી 
શકતો નિી, અિવા તેની સપ્લાય ર્ેન છે જે ભૌતતક રૂપે તવક્ષેતપત િઈ છે અન ેતેિી સથંિા-થતરનુ ંઉત્પાિન 

ધીમુ ંછે). 

 

• હુ ંપ્રમાબણત કરંુ છ ંકે સથંિા પાસ ેભૌતતક આતિિક જરૂફરયાત છે જે આ સમયે કિોકિી રાહત ભરં્ોળની મજૂંરી 
તવના દૂર કરી શકાતી નિી (િા.ત. નોંધપાત્ર રોકર્ ભરં્ાર નિી જે આતિિક નકુસાનના આ સમયગાળા 
િરતમયાન સથંિાને િેકો આપી શકે) 
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આ ઉપરાતં, અરજી કરતા સમય ેયોગ્ય SMEs એ પરુાવા બતાવવા આવશ્યક છે કે SMEs New Jersey 

રાજ્યમા ંવ્યવસાય કરવા માિે નોંધાયેલ છે, તે New Jersey તવભાગના લેબર અન ેવકચિોસચ રે્વલપમેન્િ સાિ ે

સારી સ્થિતતમા ંછે, અન ેઆવશ્યકતાન ેપણૂચ કરે છે રેિરી ફર્પાિચમેન્િમા ંકરવેરા તવભાગ દ્વારા અરજિારને 
રાજ્યન ેકારણે કર િેવા ન પરે્ તે સતુનતિત કરવુ.ં ચકુવણી કરતા સમયે જો પ્રમાણપત્ર યોગ્ય ના હોય તો 
અરજિાર પ્રમાણપત્રના રૂપમા ંજરૂરી પરુાવા રજુ કરાવી શકે છે 

 

િરેક પાત્ર SME એમ્પપ્લોયર આઇરે્ન્દ્ન્િફિકેશન નબંર િીઠ એક અરજી સબતમિ કરી શકે છે, એિલ ેકે, બહુતવધ 

એમ્પપ્લોયર આઇરે્ન્દ્ન્િફિકેશન નબંસચ ( Employer Identification Numbers, EINs) વાળા SMEs િીઠ એક 

અરજી સબતમિ કરી શકે છે; અન,ે બહુતવધ થિાનોવાળા વ્યવસાયો પરંત ુિઝત એક EIN એક એક્પ્લકેશન 

(એકમાત્ર EIN હઠેળ) સધુી મયાચફિત રહશેે. 
 

છેવિે, જે િેર્રલ કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અન ેઆતિિક સરુક્ષા (CARES) અતધતનયમ સબંતંધત કોઈપણ 

લાગ ુિેર્રલ આવશ્યકતાઓ પર આધાફરત હશ ેઅન ેતેમા ંિાયિાના નકલ પર પ્રતતબધં શામેલ હોઈ શકે તેણ ે

વધારાની પાત્રતા આવશ્યકતાઓ લાગ ુિઈ શકે છે પરંત ુતે મયાચફિત ન હોઇ શકે. તે સભંતવત અરજિારોને 
બાકાત કરી શકે છે કે જેઓ પહલેાિી જ િેર્રલ સહાય મેળવી ચકૂ્યા છે, તેમજ એ પણ જરૂરી છે કે અરજિારે 

વધમુા ંિશાચવ્ર્ુ ંહોય કે તેન ેCOVID -19 િી નકારાત્મક અસર પર્ી છે. 

 

ભરં્ોળનુ ંતવતરણ 

 

ભરં્ોળ અરજીની મજૂંરી મળ્યા પછી શક્ય તેિલી િર્પિી તેની સપંણૂચ વહેંર્ણી કરવામા ંઆવશ.ે 

 

કોરોનાવાયરસ રાહત ભરં્ોળના $ 70 તમબલયન ભરં્ોળમાિંી, ભરં્ોળ નીર્ેની રીતે ર્ોક્કસ પ્રકારના ધધંા માિે 

અનામત રહશેે:  
 

▪ રેસ્ટોરા:ં 35 તમબલયન ભરં્ોળ NAICS કોર્ સાિ ે "ફૂર્ સતવિતસસ અન ેપીવાના થિળો" તરીકે વગીકૃત 

વ્યવસાયોન ે િેકો આપવા માિે અનામત રાખવામા ંઆવશ,ે જેનો આરંભ 722 િી શરૂ િાય છે (આ 

િથતાવેજમા ં "રેથિોરા"ં તરીકે વણચવવામા ં આવે છે), COVID-19 ને કારણે આ વ્યવસાયોએ જે 

અપ્રમાણસર અસર અનભુવી છે. સલામત કામગીરી માિે તેમના વ્યવસાતયક મોરે્લોન ે અનરુૂપ 

બનાવવા માિે થિળ પર ર્ાઇતનિંગ અન ેઅસામાન્ય ખર્ચ પરના કેપ્સ. આ કેિેગરીની અંિરના 33 િકા 
ભરં્ોળને વથતી ગણતરી ક્ષતે્ર ેવેપારી વ્યવસાતયક સરનામા ં સ્થિત હોય (સપંણૂચ અિવા અંશત) તેવી 
સથંિાઓને િેકો આપવાનો તનિેશ આપવામા ંઆવશ,ે જે New Jersey તકો ક્ષેત્ર તરીકે પસિં કરવા માિે 

પાત્ર છે (એિલે કે, ન્ર્ ુમાકેિ િેઝસ કે્રફર્િ વથતી ગણતરી માગચ).  
▪ સકૂ્ષ્મ વ્યવસાયો: 15 તમબલયનનુ ંભરં્ોળ એ COVID-19 ને કારણ ેઅનભુવાયેલી અનન્ય નાણાકીય 

નબળાઈન ેજોતા ંWR -30 િાઇબલિંગ્સના છેલ્લા છ ઝવાિચસચ (જેમા ંકોઈ FTEs ન હોય તેવા વ્યવસાયો 
સફહત) ની િોર્ની FTEs ની ગણતરીમા ં5 અિવા ઓછા FTE ધરાવતા વ્યવસાયોન ેિેકો આપવા માિે 

અનામત રાખવામા ંઆવશ.ે સકૂ્ષ્મ વ્યવસાયો દ્વારા, જેમા ંસામાન્ય રીતે ઓછા નાણા ંઅનામત હોય છે. 
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આ કેિેગરીની અંિરના 33 િકા ભરં્ોળન ેNew Jersey તક િોન તરીકે પસિં કરવા માિે પાત્ર વથતી 
ગણતરી ક્ષેત્ર ે (સપંણૂચ અિવા આંતશક રીતે) વ્યવસાતયક વ્યવસાય સરનામા ં (અિવા ઘર આધાફરત 

ઉદ્યોગો માિે ઘરનુ ંસરનામુ)ં ધરાવતા એકમોને િેકો આપવા તનિેતશત કરવામા ંઆવશ.ે (એિલે કે, નવો 
માકેિ િેઝસ કે્રફર્િ વથતી ગણતરી માગચ).  

▪ અન્ય નાના વ્યવસાયો: બાકીના 20 તમબલયન ર્ોલરનુ ંભરં્ોળ 6 િી 50 કમચર્ારીઓ સાિેના વ્યવસાયોન ે

િેકો આપવા માિે અનામત રહશેે. આ કેિેગરીની અંિરના 33 િકા ભરં્ોળને New Jersey તક િોન તરીકે 

પસિં કરવા માિે પાત્ર વથતી ગણતરી ક્ષેત્ર ે(સપંણૂચ અિવા આંતશક રીતે) વ્યવસાતયક વ્યવસાય સરનામા ં
(અિવા ઘર આધાફરત ઉદ્યોગો માિે ઘરનુ ંસરનામુ)ં ધરાવતા એકમોને િેકો આપવા તનિેતશત કરવામા ં
આવશે. (એિલ ેકે, નવો માકેિ િેઝસ કે્રફર્િ વથતી ગણતરી માગચ).  

 
 

એક્પ્લકેશન પ્રફક્રયા 
 

અપેક્ષા છે કે ગ્રાન્િ પ્રોગ્રામની વધ ુનોંધણી કરવામા ંઆવશ,ે 10-દદવસની પવૂડ નોંધણી અવયધ મા ંરતસક 

અરજિારોને વ્યવસાય માફહતી સબતમિ કરવાની અન ેએકવાર જીવતં િયા પછી એક્પ્લકેશન પ્રાપ્ત કરવા માિે 

સાઇન અપ કરવાની તક આપશ.ે બધા અરજદારોએ આ પવૂડ નોંધણીમા ંભાગ લેવો આવશ્યક છે. પવૂચ-
નોંધાયેલા અરજિારો ઇમઇેલ દ્વારા ઓનલાઇન એક્પ્લકેશનની બલિંક અન ેતે સમયે એક્પ્લકેશન જીવતં રહશેે તે 

સમયની માફહતી પ્રાપ્ત કરશ.ે પવૂડ નોંધણી 27 ઓક્ટોબર, 2020 ને મગંળવારે સાજંે 5 વાગ્યે પણૂડ થવી જ 

જોઇએ. રસે્ટોરન્ટ માટે અરજી ગુરૂવાર, 29 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ સવાર ે9 વાગે ખોલવામાાં આવશે 

અને ગુરૂવાર, 5 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ સાાંજ ેબાંધ થશે. માઇક્રો બબઝનેસ માટે અરજી શુક્રવાર, 30 

ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ સવાર ે8 વાગે ખોલવામાાં આવશે અને શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ 

સાાંજ ે5 વાગે બાંધ થશે. બાકીના અન્ય માન્ય વ્યવસાયોની અરજી સોમવાર, 2 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ 

સવાર ે9 વાગે ખોલવામાાં આવશે અને  સોમવાર, 9 નવેમ્વર, 2020 ના રોજ સાાંજ ે5 વાગે બાંધ કરવામાાં 

આવશે. NJEDA સપંણૂચ અરજી મળે તે સમય અને તારીખ અન ેસમય પ્રમાણ ેવહલેા તે પહલેાના ધોરણે 
અરજીની સમીક્ષા કરશે. જો 9 નવેમ્બર, 2020 સુધીમાાં આવેલ અરજીઓમાાં NJEDA માાં રહેલ ફાં ન્ડ માન્ય 

અરજી કર્ાવઓમાાં નહી ાં વપરાય ર્ો, 10 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ NJEDA ફરીથી પૂવવ નોાંધણી શરૂ કરી 

શકે છે અને અરજી 17 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ ફરીથી ખોલી શકે છે. 
 

િી 
  

આતિિક મશુ્કેલીને કારણે આ પ્રોગ્રામ માિે ઓિોફરિી દ્વારા કોઈ િી લેવામા ંઆવશે નહીં. 
 

વધારાની માફહતી 
 

નાના વ્યવસાતયક ઇમર્જન્સી સહાય ગ્રાન્િ પ્રોગ્રામ - િેિ 3 પર અતતફરઝત માફહતી http://cv.business.nj.gov. 

મળી શકે છે.  

 

http://cv.business.nj.gov/

