IDA/HENRI ને લગતા પ્ર�ો

1. �ુ ં HENRI/IDA ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ (Henri/Ida Grant Program) માટ� �ાં/�ાર� અર� કર� શ�ું?
- અર� �ુક્રવાર, 17 સપ્ટ�મ્બર, 2021 ના રોજ સવાર� 9 વાગ્યે (� ૂવ�ય સમયે) �ુલશે. અર�
https://programs.ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (New Jersey Economic Development
Authority, NJEDA).comપર ઉપલબ્ધ છે
2. �ું ભાષાને લગતી સહાય ઉપલબ્ધ થશે?
- ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT
AUTHORITY, NJEDA) �ગ્રે� અને સ્પેિનશ ભાષામાં ઓનલાઇન અર� � ૂર� પાડ� છે .
o ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY ECONOMIC
DEVELOPMENT AUTHORITY, NJEDA) અરબી, ચાઇનીઝ (મેન્ડ�રન અને ક�ન્ટોનીઝ),
�ુજરાતી, �હન્દ�, ઇટા�લયન, કો�રયન, પો�લશ, પો�ર્ ુ ગીઝ અને ટગાલોગ �વી દસ વધારાની
ભાષાઓ બોલનારાઓને સહાય આપવા માટ� અરજદારોને �ુભાિષયા સેવાઓની પેશકશ આપશે.
ભાષાના�દવસની
અ�ુવાદ�દર
કર� લાકોલ
સંસ્કરણો
અર�
ૂલવાની અગાઉથી
ઉપલબ્ધ કરાશે.
નો
o અર�ની
એક વ્યાવસાિયક
મેળવવા
માટ��અરજદારો
languagehelp@njeda.com
સંપકર્ કર�ને પોતાની પ્રાથિમક ભાષામાં વાતચીત કરતાં કમર્ચાર� તરફથી કોલ મેળવી શક� છે .
3. નીચેના પ્ર�ો IDA/HENRI વ્યાપાર સહાય ગ્રાન્ટ કાયર્ક્રમ માટ� તમાર� પ્રારં �ભક યોગ્યતા ન�� કરશે. �ૃપા કર�ને
તેમની િવગતવાર સમીક્ષા કરો. આ પ્ર�ોની સમીક્ષા કયાર્ પછ� �ૃપા કર�ને પ્રમા�ણત કરો ક� તમે જ�ર� પાત્રતાના
તમામ પ્ર�ોના જવાબ "હા" માં આપી શકો છો.
જો તમે નીચેના નો જવાબ "હા" માં આપી શકતા નથી, તો �ૃપા કર�ને અર� માટ� આગળ વધશો નહ� કારણ ક�
તમાર� અર� નકારવામાં આવશે.
યોગ્યતાન માટ�ના પ્ર�ો:
- �ું તમારા વ્યવસાય�ુ ં ન્�ુ જસ� રા�યમાં ભૌિતક વ્યાપાર� વ્યવસાય સ્થાન છે ?
- �ું તમારા વ્યવસાય�ુ ં ભૌિતક વ્યાપાર માટ� � ુ ં વ્યવસાય�ુ ં સ્થાન IDA/HENRI ના પ�રણામે ભૌિતક �ુકસાન
પામેલ છે (ભૌિતક �ુકસાનમાં � ૂર, માળખાક�ય �ુકસાન, છતને �ુકસાન વગેર�નો સમાવેશ થાય છે ? ભૌિતક
-

�ુકસાનમાં માત્ર વીજળ�નના �ુકશાનનો સમાવેશ થતો નથી)?
�ું તમે તમાર� અર� કરતાં સમયે ભૌિતક �ુકસાન (ફોટા, મરામતની ઇન્વોઇસ, વગેર�) ના �ુરાવા આપી

-

શકો છો?
�ું તમારો વ્યવસાય 1 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ કાયર્રત હતો?
�ુ ં તમે � ભૌિતક વ્યાપાર� વ્યવસાયના સ્થાનને �ુકસાન થ�ું હોય તેના માટ� $1,000 થી વ�ુ, ઓગસ્ટ 2021

-

ના ભાડાં અથવા ગીરો તર�ક� �ુકવણી કર� હતી?
�ું તમે તમાર� અર� કરતાં સમયે ભાડા/ગીરો �ુકવણી (�ુકવણીની નકલ) ના �ુરાવા આપી શકો છો?
�ું વ્યાપાર� વ્યવસાયના સ્થાનને ભૌિતક �ુકસાન અને વ્યવસાયમાં િવક્ષેપ (�ુકશાનના કલાકો, વેચાણમાં

-

�ુકશાન, વગેર�) $1,000 થી વ�ુ� ુ ં હ�ુ?ં
તમારો વ્યવસાય વ્યાપાર� વ્યવસાિયક કામગીર�નો છે અને તમે મકાનમા�લક અથવા તમારો વ્યવસાય ઘર

-

આધા�રત વ્યવસાય નથી?
મ� ઉપરોક્ત પ્ર�ોની સમીક્ષા કર� છે અને પ્રમા�ણત ક�ું �ં ક� મારો વ્યવસાય તેના અ�ુ�પ પાત્ર છે કારણ ક�
�ુ ં ઉપરોક્ત તમામ પ્ર�ોના જવાબ "હા" માં આપી શ�ું �ં. જો અર�/સમીક્ષા પ્ર�ક્રયા દરિમયાન, તે
િનધાર્�રત કરવામાં આવે છે ક� ઉપરોક્ત કોઈપણ પ્ર�ોનો જવાબ "ના" છે તો તમાર� અર� નામં�ૂર કરવામાં

આવશે. આ સ્વી�ૃિતનો જવાબ આપીને, તમે આ િનવેદનને સમજો છો અને તેની સાથે આગળ વધવા માંગો
છો.

4. મારા વ્યવસાયના અ�ુદાન �ુરસ્કારની રકમ ક�વી ર�તે ન�� થાય છે ?
- ગ્રાન્ટની ન્� ૂનતમ રકમ $1,000 છે �યાર� મહ�મ ગ્રાન્ટ $5,000 �ુધી હોય શક� છે , � અરજદારની ઓછ�
જ��રયાત અથવા ભાડા/ગીરો �ુકવણી પર મયાર્�દત છે .
5. આ પ્રોગ્રામ માટ� IDA/HENRI ને કારણે થયેલ ભૌિતક �ુકસાન ક�વી ર�તે વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે ?
- માળખાને �ુકસાન (ભ�ય ત�ળયા, �દવાલો, બાર�ઓ) �યાર� આવા �ુકસાન ઝડપી પવન, કાટમાળ
-

અને/અથવા � ૂરને કારણે ભૌિતક �ુકસાન�ુ ં સી�ુ ં પ�રણામ છે
મશીનર�, સાધનો, �ફક્સર અને માલ સામાનના જથ્થાને �ુકસાન - �યાર� આવા �ુકસાન ઝડપી પવન,
કાટમાળ અને/અથવા � ૂરને કારણે ભૌિતક �ુકસાન�ુ ં સી�ુ ં પ�રણામ છે

6. પ્રોગ્રામ માટ� કયા દસ્તાવેજોની જ�ર પડશે?
- �ુકસાનના �ુરાવા:
o શ� હોય તો �ુકસાન પહ�લા અને �ુકસાન પછ�ના સ્પષ્ટ ફોટોગ્રાફ્સ, જો શ� હોય તો
ફોટોગ્રાફ્સમાં �બ�લ્ડ�ગ/માળખાની ઓડખાણ કરાવતા પ�રબળો પણ શામેલ હોવા જોઈએ.
કોન્ટ્રાક્ટરના �દાજ(એસ્ટ�મટ� સ) અને/અથવા ઇન્વૉઇસનો ઉપયોગ પણ �ુકસાનના �ુરાવા માટ�
-

જ�ર� �ુથઈ
રાવો:શક� છે .
o સમારકામનો �દાજ, રસીદો
ભાડા/ગીરો �ુકવણીનો �ુરાવો:
o રદ કર� લા ચેકની નકલ, ઇલેક્ટ્રોિનક ફંડ ટ્રાન્સફરની રસીદની નકલ.
 લીઝ/ગીરોનો કરાર �ુકવણીના �ુરાવા સાથે હોવો જોઈએ

7. પ્રોગ્રામ માટ� વધારાની લાયકાત માટ� ની આવશ્યકતાઓ.
IDA/HENRI ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ માટ� લાયક બનવા માટ�, અર� કરનાર એકમોએ:
-

1 ઓગસ્ટ, 2021 થી અ�સ્તત્વમાં હો�ુ ં અને કાયર્રત હો�ુ ં જોઈએ.
અરજદારો દ્વારા ઓછામાં ઓ�ં $1,000 �ુ ં ઓગસ્ટ ભા�ુ/ં ગીરો �ુકવણી અને $1,000 થી વ�ુની અ� ૂણર્

-

જ��રયાત (�ુકસાન અથવા આવકમાં �ુકશાન) હોવી આવશ્યક છે .
ઓગસ્ટ 22-23, 2021 ના રોજ હ�રક�ન HENRI અને/અથવા સપ્ટ� મ્બર 1-3, 2021 ના રોજ હ�રક�ન IDA દ્વારા

-

થયેલ �ુકશાનના પ�રણામે તેમના વ્યાપાર� સ્થાનને કાયમી ભૌિતક �ુકસાન થ�ુ ં છે .
જો જ�ર� હોય તો માન્ય વ્યવસાય ન�ધણી પ્રમાણપત્ર દ્વારા �ુરાવા તર�ક�, અર� સમયે ન્�ુ જસ� રા�યમાં
વ્યવસાય કરવા માટ� ન�ધાયેલ રહો. જો નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (Small and Medium Enterprises, SME)
ને કરવેરા િવભાગ (Division of Taxation) દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી નથી, તો SME એ 1 ઓગસ્ટ,
2021 પહ�લા રા�ય સાથે ન�ધણીનો �ુરાવો અને માન્ય વ્યાપાર ન�ધણી પ્રમાણપત્ર (Business Registration
Certificate, BRC) આપ�ુ ં આવશ્યક છે . SME પાસે તે જ��રયાતને સંતોષવા માટ� ઓથો�રટ� તરફથી
પ્રારં �ભક � ૂચનાથી 7 ક�લેન્ડર �દવસ હશે. કરવેરા િવભાગ અથવા માન્ય BRC તરફથી વતર્માન ન�ધણી વાળા

સ્ટ�ટસ િવના કોઈપણ ગ્રાન્ટ કરાર કરવામાં આવશે નહ�. એકમો તેમની ન�ધણી અહ�થી ચકાસી શક� છે :
-

https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp
ન્� ૂ જસ� �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ લેબર એન્ડ વકર્ ફોસર્ ડ�વલપમેન્ટ (New Jersey Department of Labor and
Workforce Development, LWD), ન્�ુ જસ� �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ �ુમન સિવ�સીસ (New Jersey Department
of Human Services, DHS) (જો અરજદાર DHS દ્વારા િનયંિત્રત હોય), �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ �ચલ્ડ્રન એન્ડ
ફ�િમલી (Department of Children and Families, DCF) (જો અરજદાર DCF દ્વારા િનયંિત્રત હોય), અને ન્�ુ
જસ� �ડિવઝન ઓફ આલ્કોહો�લક બેવર� જ કંટ્રોલ (Alcoholic Beverage Control, ABC) (જો અરજદાર

-

-

ABC દ્વારા િનયંિત્રત હોય) સાથે સાર� ર�તે જોડાયેલા રહો, તો અર�ના સમયે સં� ૂણર્ સ્વતંત્રતાથી, LWD,
વ્યવસાયોની સૌથી તા�તરની WR 30 ફાઇ�લ�ગમાં 50 થી વ�ુ � ૂણર્-સમય સમકક્ષ કમર્ચાર�ઓ (Full-Time
DHS, DCF, અને ABC �ુજબ િનધાર્�રત.
Equivalent, FTE) ન હોવા. FTEની ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, NJEDA) ની વ્યાખ્યા નીચેના પ્ર�માં િવગતવાર છે .
ન્� ૂ જસ� રા�યમાં ભૌિતક સ્થાન હો�ું (દા.ત., ઓ�ફસ, વેચાણ માટ� ભૌિતક જગ્યા, વેરહાઉસ, ઉત્પાદન
�ુિવધા, વગેર�). ઘર આધા�રત વ્યવસાયો(�ૃહ ઉદ્યોગ) આ કાયર્ક્રમ માટ� પાત્ર નથી. આ કાયર્ક્રમ માટ�

-

મકાનમા�લકો પણ પાત્ર નથી.
ન્�ુ જસ� રા�ય અથવા ફ�ડરલ સરકાર દ્વારા સ�ક્રય ર�તે બાકાત અથવા પ્રિતબંિધત ન થ�ુ ં

8. �લ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) �ું છે ?
- એક FTE કમર્ચાર�એ �લ-ટાઇમ કમર્ચાર�ઓ ને લઈને �ુિવધામાં ન રહ�� ુ ં જોઈએ તે રા�યના માગર્દશર્નથી
અલગ છે . એક FTE તર�ક� કમર્ચાર� લાયક બને છે ક� નહ� તે કામ કર� લા અઠવા�ડયાની સંખ્યા અને કર� લ
કમાણી પર આધા�રત છે . ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY ECONOMIC
DEVELOPMENT AUTHORITY, NJEDA) �ુ ં ઓનલાઈન ગ્રાન્ટ એસ્ટ�મટર તમને તમારા વ્યવસાયમાં
FTE ની સંખ્યા ન�� કરવામાં મદદ કર� શક� છે . આ ગ્રાન્ટ કાયર્ક્રમના હ�� ુઓ માટ�, ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ
ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, NJEDA) એ
એકમોના સૌથી તા�તરના (Q2 2021) WR 30 ફાઇ�લ�ગના આધાર� FTE કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા ન�� કર�
ર�ું છે . તમારા FTE કમર્ચાર�ઓની સંખ્યા િનધાર્�રત કરવા માટ� �ૃપા કર�ને
-

https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/ ની �ુલાકાત લો, ન�ધ લો ક� આનો ઉપયોગ FTE િનધાર્�રત
FTE કમર્ચાર�ઓમાં 1099 સ્વતંત્ર ઠ�ક�દારોનો સમાવેશ થતો નથી
કરવા માટ� જ થવો જોઈએ નહ� ક� ગ્રાન્ટની રકમ �ણવા માટ�.

9. મારા વ્યવસાયને WR-30 (એકમાત્ર મા�લક�, ભાગીદાર�, એકલ-સભ્ય એલએલસી(Single-Member LLC), 1099
કોન્ટ્રાક્ટર, વગેર�) ફાઇલ કરવાની જ�ર નથી. �ુ ં મારો વ્યવસાય પાત્ર છે ?
- જો એકમ 1 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ વ્યવસાયમાં હોય અને કાયર્રત હોય, તો તે જ એકમ રા�યમાં વ્યવસાય
કરવા માટ� સં� ૂણર્ અને યોગ્ય ર�તે ન�ધાયેલ છે , અને તે અન્ય તમામ પાત્રતા જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� છે , તે પાત્ર
હશે.
10. એક પેરોલ કંપની અથવા વ્યવસાિયક કમર્ચાર� સંસ્થા (પીઇઓ-PEO) મારા વ્યવસાયની WR-30 ફાઇલ કર� છે ;
�ું મારો વ્યવસાય પાત્ર છે ?
- હા - ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT
AUTHORITY, NJEDA) સમ� છે ક� વ્યવસાયો તેમના વતી તેમના WR-30 ફાઇલ કરવા માટ� PEO અથવા

સમાન પગારપત્રક પ્રદાતાઓનો ઉપયોગ કર� છે . આ પ�ર�સ્થિતઓમાં, પેરોલ કંપનીઓ અથવા PEOએ ન્� ૂ
જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT
AUTHORITY, NJEDA)ને કમર્ચાર� આઈડ� અથવા નામ પ્રદાન કરવા આવશ્યક છે , અઠવા�ડયામાં કામ
ક�ુ� હ�ું અને વેતન WR-30 ના બંધારણ ��ુ ં દસ્તાવે�કરણ કર� છે , � તેઓ તમારા વ્યવસાય વતી ફાઇલ
-

કર�
છે . વ્યવસાય ચકાસણી પ્ર�ક્રયા દરિમયાન આ દસ્તાવેજો પ્રદાન કર� શક� છે .
તમારો

11. �ું ધાિમ�ક સંસ્થાઓ (ચચ�, મં�દરો, સભાસ્થાનો, વગેર�) અર� કરવા માટ� પાત્ર છે ?
- હા, જો ક�, આવા એકમોએ મકાનના િવિવધ ઉપયોગો (ચચ�, મં�દરો, સભાસ્થાનો, વગેર�) િવશેના ચો�સ
પ્ર�ોના જવાબ આપવા જ�ર� રહ�શે ક� ��ુ ં ગ્રાન્ટ ફંડ ભાડા અથવા ગીરો � ૂકવવા માટ� વપરાય છે . ગ્રાન્ટ
ફંડનો ઉપયોગ સ્વાભાિવક ર�તે ધાિમ�ક પ્ર� ૃિ�ઓ માટ� કર� શકાતો નથી.
12. મારો વ્યવસાય નફો-કરવા-માટ� ની સંસ્થા નથી; �ુ ં માર� સંસ્થા પાત્ર છે ?
- જો તમાર� સંસ્થા 501(c) �બન નફાકારક તર�ક� �ત�રક મહ�� ૂલ સેવા (Internal Revenue Service, IRS)
સાથે ન�ધાયેલ છે , તો તમાર� સંસ્થા પાત્ર હોઈ શક� છે , જો તમાર� સંસ્થા અન્ય તમામ પ્રોગ્રામ પાત્રતા
જ��રયાતોને � ૂણર્ કર� તો.
13. મારો વ્યવસાય બ�ુિવધ સ્થાનો એ છે ; �ુ ં �ુ ં દર� ક સ્થાન માટ� અલગ અર� આપી શ�ું?
- અર� માટ� ફ�ડરલ રોજગાર ઓળખ નંબર (Federal Employment Identification Number, FEIN) દ�ઠ 1
અર�ની મયાર્દા છે . જો તમારો વ્યવસાય 5 અલગ FEIN ધરાવે છે , તો તમે 5 વખત અર� કરવા માટ� લાયક
-

હશો, પરં � ુ દર� ક વ્યવસાય (તેની પોતાની FEIN સાથે) માટ� અલગથી અર� કરવી પડશે.
જો તમારો વ્યવસાય 1 FEIN સાથે 5 સ્થાનો પર છે , તો તમારો વ્યવસાય ફક્ત 1 ગ્રાન્ટ માટ� પાત્ર છે અને તે
એક FEIN હ�ઠળ માત્ર એક જ વાર અર� કર� શક� છે .

-

મારો વ્યવસાય 5 જગ્યાએ છે . બધા 60 �લ-ટાઇમ સમકક્ષ (FTE) કમર્ચાર�ઓ 1 FEIN હ�ઠળ ન�ધાયેલા છે ;
�ું �ુ ં મારા કમર્ચાર�ઓને િવિવધ સ્થળોએ ફાળવી શ�ું �ં?
o કમર્ચાર�ઓ�ુ ં સ્થાન અર�ની યોગ્યતાને અસર કર� ું નથી. તેથી, પ્રોગ્રામની સાઈઝને લગતી
જ��રયાત � ૂર� કરવા માટ� વ્યવસાય કમર્ચાર�ઓને અલગ-અલગ જગ્યાએ ફાળવી શકતો નથી.
o ઉપર જણાવ્�ુ ં તેમ, એ�પ્લક�શન એક FEIN પર આધા�રત છે . આ ઉદાહરણમાં, અરજદાર લાયક
રહ�શે નહ� કારણ ક� તે પ્રોગ્રામની મહ�મ 50 FTE થી વધાર� છે .

14. મારા વ્યવસાયમાં એક FEIN હ�ઠળ બ�ુિવધ સ્થાનો છે . મારા વ્યવસાય�ુ ં પ્રાથિમક સ્થાન �ુ ં માનવામાં આવે છે ?
ુ માટ� , તમા�ું પ્રાથિમક વ્યવસાય સ્થાન તે સરના�ુ ં છે �યાં તમારા મોટાભાગના
- આ પ્રોગ્રામના હ��ઓ
કમર્ચાર�ઓ કાયર્રત છે . જો કોઈ એક સ્થાનમાં સૌથી વ�ુ કમર્ચાર� નથી કારણ ક� બ�ુિવધ સ્થાનોમાં સમાન
સંખ્યા હોય છે , તો તે સ્થાનોમાંથી પ્રાથિમક સ્થાન તે છે � સૌથી વ�ુ આવક ઉત્પ� કર� છે . જો હ� પણ
ઘણા સ્થળો છે � માપદં ડને � ૂણર્ કર� છે , તો પ્રાથિમક સ્થાન તે સ્થાન છે � પહ�લા ખોલ્�ુ ં હ�ુ.ં

15. લાભની નકલ (DOB) �ું છે ?
- �યાર� કોઈ એકમ સમાન જ��રયાત માટ� બ�િુ વધ સ્રોતોની સહાય મેળવે છે ત્યાર� DOB (Duplication of
Benefit) થાય છે . આ�ું થવાની એક ર�ત છે જો સહાયની સં�ચત રકમ વ્યવસાયની જ��રયાતો કરતાં વધી

�ય. કોઈ DOB ને ટાળવા માટ� , ન્� ૂ જસ� ઈકોનોમીકસ ડ�વલપમેન્ટ ઓથોર�ટ� (NEW JERSEY
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, NJEDA) સમાન જ��રયાત માટ� અન્ય સહાયની રકમ
દ્વારા ગ્રાન્ટની રકમ ઘટાડશે. જો ક�, જો સહાયતા કરતા વધાર� જ��રયાત હોય, તો ત્યાં કોઈ DOB નથી.

