અરજીની તપાસસ ૂચિ
અરજીની આ તપાસસ ૂચિ તમારી SLEG અરજી(ઓ) તૈયાર કરવા અને રજૂ કરવા માટેની જરૂરી માહિતી અને સામગ્રીઓ
અંગે તમારું માગગદર્ગન કરર્ે. અરજીઓન ું પાત્રતા અને સુંપ ૂર્ગતા માટે મલયાુંકન કરવામાું આવર્ે.
કોઇ SLEG પ્રોગ્રામના પ્રતિતનતિ સાથે વાિ કરવા માાંગો છો?
866-280-9756 પર અમારા િોટલાઇન ટોલ-ફ્રી પર કોલ કરો અથવા SLEG@njhmfa.gov પર ઇમેઇલ કરો.
તમારે માન્ય ઈમેલ ઍડ્રેસનો ઉપયોગ કરીને SLEG અરજી પ્લૅટફૉમગ પર એક ખાત ું બનાવવ ું પડર્ે. નોંધર્ી કરાવવા,
તમારે એવા ઈમેલ ખાતાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેની નનયનમત પિોંિ તમારી પાસે િોય, કારર્ કે NJHMFAના

કમગિારી અનન્ય રીતે તમારી સાથે સુંપકગ વ્યવિાર કરવા માટે પ્લૅટફૉમગનો ઉપયોગ કરર્ે. ખાત ું બનાવ્યા પછી તમે તમારી
ભાડા નમલકત માટે અરજી બનાવીને રજૂ કરી ર્કો છો. જો તમારી પાસે અનેક પાત્ર નમલકતો િોય, તો તમારે દરે ક નમલકત
માટે એક અલગ અરજી રજૂ કરવાની જરૂર પડર્ે, પરું ત દરે ક અરજી તે જ ખાતા િેઠળ રજૂ થઈ ર્કે છે જેની તમે અગાઉ
નોંધર્ી કરે લી છે .
દરે ક અરજી માટે અનેક માહિતીની જરૂર પડે છે , જેમાું નીિેનાનો સમાવેર્ થાય છે પરું ત આટલા પ ૂરતી મયાગહદત નથી:
o

િમારાં નામ. અરજદારન ું નામ, NJDCA ની નોંધર્ી નનરીક્ષર્ વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા (RIMS) માુંના
રે કોડગ પરના પ્રાથનમક નમલકત માચલકના નામ સાથે મેળ ખાત ું િોવ ું જોઈએ, અન્યથા તમારી અરજી
નામુંજૂર થઈ ર્કે છે .

o

િમારો કરદાિા ઓળખ નાંબર (Taxpayer Identification Number - TIN). જો તમે વ્યક્તતગત છો,
તો કૃપા કરીને તમારો નવ-અંકનો સોશ્યલ નસક્યોહરટી નુંબર દાખલ કરો. જો તમે કોઈ વ્યવસાનયક
સુંસ્થા છો, તો કૃપા કરીને અિીં દાખલ કરવા માટે યોગ્ય કરદાતા ઓળખ નુંબર (Taxpayer

Identification Number) (SSN અથવા EIN) ર્ોધવા માટે IRS ફોમગ W-9 પરનાું પ ૃષ્ઠો 4-5 નો સુંદભગ
લો.
o
o

NJDCA RIMS systemમાાં નોંિાયેલ તમલ્કિના સરનામા સહિિ ભાડા તમલ્કિ તવશેની તવગિો.

કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવાના તરત પિેલાુંના િાર મહિના (હડસેમ્બર 2019 – માિગ
2020)ના સમયગાળા અને કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવાના તરત પછીના િાર

મહિના (એનપ્રલ 2020 – જલાઈ 2020)ના સમયગાળામાાં તમલ્કિની ભાડા આવકનો નાણાકીય હિસાબ.
તમારે પ ૂરી પાડેલી માહિતીની ખરાઈ કરવા ત્રર્ પ્રકારના દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડવા પડર્ે:
1.

W-9 કર ફૉમમ
▪

દરે ક ભાડા નમલકત માટે, તમારે પ ૂર્ગ કરે લ W-9 કર ફોમગ અપલોડ કરવ ું જોઇએ કે જે ભાડા
પ્રોજેતટ માટે ઉપયોગ કરવામાું આવનાર કર ઓળખ નુંબરને દર્ાગ વે છે . આ ફોમગ IRS

વેબસાઇટ પર મળી ર્કે છે .
▪

આ ફોમગ પર કર ઓળખ નુંબર ભરવો જરૂરી છે કે જે NJHMFA માટે પષ્ષ્ટ કરવા માટે છે કે
ન્ય ૂ જસી રાજ્યમાું કોઈ બાકી કરની જવાબદારીઓ નથી.

▪

કર ઓળખ નુંબર એ નુંબર છે કે જેનો ઉપયોગ જ્યારે ભાડા પ્રોજેતટની આવકને ફેડરલ
અને / અથવા ન્ય ૂ જસી આવકવેરાના િેત માટે કરવામાું આવે છે ત્યારે જાર્ કરવામાું
આવે છે . કર અિેવાલના ભાડા પ્રોજેતટના અગાઉના ઇનતિાસના આધારે કર ઓળખ
નુંબર કાું તો કોઈ વ્યક્તતનો સોશ્યલ નસક્યોહરટી નુંબર અથવા વ્યવસાયનો નનયોતતા
ઓળખ નુંબર િોઈ ર્કે છે . કૃપા કરીને આ ભાડા પ્રોજેતટ માટે આવકવેરાના રે કોડગ નો
પરામર્ગ લો.

2. બેંક પત્રક(કો) અથવા નાણાકીય વ્યવિારોના અન્ય પુરાવા.
▪

બેંક પત્રકો, અથવા અન્ય નાર્ાકીય વ્યવિારના પત્રકો, જેમ કે વેનમો અથવા ઝેલે જેવી
એપ્પ્લકેર્નો દ્વારા કરે લ નાર્ાની ટ્રાન્સફર, કોનવડનો વૈનિક રોગિાળો ફાટી નીકળ્યા પિેલાું
અને પછીના સમયગાળાનો હિસાબ િોવો જરૂરી છે : હડસેમ્બર 2019 થી માિગ 2020 અને
એનપ્રલ થી જલાઈ 2020.

▪

પત્રકો પિેલા સમયગાળામાું ચ ૂકવર્ીઓ બતાવીને અને બીજા સમયગાળામાું ચબન-ચ ૂકવર્ી
અથવા ઘટાડેલી ચ ૂકવર્ી બતાવીને આ બે સમયગાળાઓ વચ્િે ભાડા આવકમાું સ્પષ્ટપર્ે
ખોટ દર્ાગવતા િોવા જોઈએ.

▪

NJHMFAના સમીક્ષકો જોઈ ર્કે કે આવકમાું ઘટાડા ક્યારે થયા અને નમલકતમાું કયા એકમો
અસરગ્રસ્ત થયા િતા તેની ખાતરી કરવા તમને તમારા બેંક પત્રકોમાું નોંધો ઉમેરવા માટે
પ્રોત્સાહિત કરવામાું આવે છે .

▪

િમારા દસ્િાવેજોને કેવી રીિે ચિન્ન્િિ કરવા િેના ઉદાિરણ માટે આ નમ ૂનારપ બેંક પત્રક
જુઓ.

▪

જો તમે ફતત રોકડ ચકવર્ીઓનો જ ઉપયોગ કરતાું િોવ કે જે જમા કરાઈ નથી, તો બેંક પત્રકો
ઉપરાુંત, અરજદારે મકાનમાચલક અને ભાડૂત દ્વારા સિી કરે લ નોટરી કરાયેલ રસીદ રજૂ કરવી

3. પટો(ટા).
▪

આવશ્યક છે .

તમારી અરજીમાું તમે દર્ાગવેલ દરે ક કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ માટે તમારે પ્રવતગમાન,
અમલીકૃત પટો અપલોડ કરવો પડર્ે જેમાું લીધેલ ું ભાડું સ્પષ્ટપર્ે દર્ાગવ્ય ું િોય.

▪

હડસેમ્બર 2019 અને જલાઈ 2020ની વચ્િે જો તમારા કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ (મો)માું

ભાડૂત બદલાયા િોય, તો તમારે આ સમયગાળા દરનમયાન અમલીકૃત કરવામાું આવ્યા િોય
તેવા બધા પટાનો સમાવેર્ કરવો પડર્ે.
▪

ખાતરી કરો કે તમે અપલોડ કરે લા દરે ક ભાડાપટા પર મકાનમાચલક અને ભાડૂત દ્વારા સિી
થયેલ છે અને તારીખ નાુંખેલ છે . દરે ક ભાડાપટાનો સમયગાળો ભાડાપટામાું સ્પષ્ટપર્ે

જર્ાવેલ િોવો જોઈએ (દા.ત., “મહિના-થી-મહિના,” “12 મહિના/1 વર્ગ,” “24 મહિના/2 વર્ગ.”).
દરે ક ભાડાપટામાું દર મહિને લીધેલ ભાડ પર્ સ્પષ્ટ રીતે જર્ાવેલ િોવ ું જોઈએ. જો તમારા
ભાડાપટામાું આ માહિતીનો સમાવેર્ નથી, તો તમારી અરજી નામુંજૂર થઈ ર્કે છે .
▪

ઉદાિરણ માટે આ નમ ૂનારપ પટો જુઓ.

જો તમારી ગ્રાન્ટ અરજી NJHMFAના સમીક્ષકો દ્વારા ર્રતી રીતે મુંજૂર કરવામાું આવે, તો તમને અરજી પોટગ લ મારફતે

સ ૂચિત કરવામાું આવર્ે અને ઈમેલ દ્વારા જર્ાવવામાું આવર્ે. આ સમયે, તમારે NJHMFA ને આ પ્રદાન કરવાની જરૂર
પડર્ે:

•

તમારી બેંકન ું નામ અને સરનામ ું

•

તમારી બેંકનો રાઉહટિંગ નુંબર (ABA નુંબર)

•

તમારો બેંક ખાતા નુંબર અને ખાતાન ું નામ

તમને આ નુંબરો તમારા િેકની નીિે મળી ર્કે છે . નુંબરોનો પિેલો સમ ૂિ બેંકનો રાઉહટિંગ નુંબર છે અને બીજો સમ ૂિ તમારો
ખાતા નુંબર છે . કૃપા કરીને આગળના બધા શ ૂન્યો સામેલ કરો.

તમારી બેંહકિંગ નવગતો માટે સિાયક દસ્તાવેજો, જેમ કે રદ કરે લો િેક અથવા આ માહિતી જર્ાવતી તમારી બેંક તરફથી
પષ્ષ્ટ/પત્રની પર્ આ સમયે જરૂર રિેર્.ે
અરજી પોટગ લમાું તમારી બેંહકિંગ નવગતો દાખલ કરવા માટે તમારી પાસે ર્રતી મુંજૂરીના જાિેરનામાથી કામકાજના પાુંિ
હદવસ રિેર્ે. જો તમે આ સમયગાળાની અંદર તમારી નવગતો અપલોડ કરવામાું નનષ્ફળ જાવ તો તમે તમારી સિાય પ્રાપ્ત
કરવાની તક કદાિ ગમાવર્ો.
કોઇ SLEG પ્રોગ્રામના પ્રતિતનતિ સાથે વાિ કરવા માાંગો છો? 866-280-9756 પર અમારા િોટલાઇન ટોલ-ફ્રી પર કોલ
કરો અથવા sleg@njhmfa.gov પર ઇમેઇલ કરો.

વારું વાર પ છાતા પ્રશ્નો
કાયગક્રમ અંગે વારું વાર પછાતા પ્રશ્નો
પ્ર1: NJHMFAનો નાના મકાનમાચલકો માટે નો કટોકટી ગ્રાન્ટ (Small Landlord
Emergency Grant, SLEG) કાયગક્રમ શ ું છે ?
જ1: SLEG કાયગક્રમ એ નાના મકાનમાચલકો અને તેમના ભાડૂતો માટે કોનવડ-19ની આનથિક તાર્ની નકારાત્મક અસરો
િળવી કરવા માટે તૈયાર કરે લો એક કટોકટીનો આવાસન સિાય કાયગક્રમ છે . કાયગક્રમ કોનવડ-19ની સાવગજનનક આરોગ્ય
કટોકટીને લીધે નાના મકાનમાચલકોને એનપ્રલ, મે, જૂન અથવા જલાઈ 2020માું ચ ૂકી જવાયેલી અથવા ઘટાડેલી ભાડા
ચ ૂકવર્ીઓની ભરપાઈ કરવા માટે ગ્રાન્ટ સિાય પ ૂરી પાડે છે . કાયગક્રમના સિભાગીઓએ એનપ્રલ-જલાઈ 2020ના

સમયગાળા માટે કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમોન ું લીધેલ ું પાછલ ું બાકી ભાડું અને લેટ ફી માફ કરીને તેમના ભાડૂતોને લાભ
આગળ પિોંિાડવો પડર્ે. ફતત ત્રર્થી 30 વચ્િેના કલ એકમો વાળી ભાડાની નમલકતો SLEG સિાય માટે પાત્ર છે .

પ્ર2: SLEG સિાયની રકમો કેવી રીતે નક્કી કરવામાું આવે છે ?

જ2: આ કાયગક્રમ માટે પિેલેથી નક્કી કરે લી કોઈ ન્ય ૂનતમ કે મિત્તમ સિાય રકમો નથી. ગ્રાન્ટ સિાયની રકમ નમલકતમાું
રિેલા પાત્ર એકમોની સુંખ્યા અને એનપ્રલથી જલાઈ 2020 વચ્િેના િાર મહિનાના સમયગાળા માટે દરે ક પાત્ર એકમની
િોખ્ખી ભાડાની ખોટના આધારે ગર્વામાું આવર્ે.
દાખલા તરીકે, ધારો કે તમે િડસન કાઉન્ટી (Hudson County)માું ત્રર્ 1-બેડરૂમવાળા એપાટગ મેન્્સની ભાડા નમલકતના

માચલક છો જે દરે કન ું માનસક ભાડું $1,000 િોય. જો તમારા ત્રર્ેય ભાડૂતોને આવકની ખોટ થઈ િોય અને તેઓ એનપ્રલ, મે,
જૂન અને જલાઈ 2020 માટે કોઈ ભાડું ચ ૂકવી ન ર્ક્યા િોય, અને તમારી અરજી NJHMFAના બધા માપદુંડો અને ધોરર્ો
પ ૂરી કરતી િોય, તો તમે $12,000 સધીની ગ્રાન્ટ સિાય માટે લાયક ઠરર્ો.

જો, તેના બદલે, તમારા ભાડૂતો પૈકી બે જર્ િારે ય મહિના માટે માત્ર તેમન ું અડધ ું ભાડું ચ ૂકવી ર્ક્યા િોય અને અન્ય એક

એનપ્રલ અને મે માટે પ ૂર્ગ ભાડું ચ ૂકવી ર્ક્યા િોય અને જૂન અને જલાઈ માટે ચબલકલ ભાડું ચ ૂકવી ન ર્ક્યા િોય, તો નમલકત
માટે તમારી કલ ગ્રાન્ટ સિાયની રકમ $6,000 થર્ે:
2 એકમો x $500 મહિના દીઠ િોખ્ખી ભાડાની ખોટ x 4 મહિના ચબન-ચ ૂકવર્ી (એનપ્રલ – જલાઈ) +

1 એકમ x $1,000 મહિના દીઠ િોખ્ખી ભાડાની ખોટ x 2 મહિના ચબન-ચ ૂકવર્ી (જૂન/જલાઈ) = $6,000 સધીની કલ
ગ્રાન્ટ સિાય

પાત્રતા અંગે વારું વાર પછાતા પ્રશ્નો
પ્ર3: શ ું હ ું NJHMFAના નાના મકાનમાચલકો માટેના કટોકટી ગ્રાન્ટ કાયગક્રમ (Small
Landlord Emergency Grant Program) માટે પાત્ર છું?

જ3: NJHMFAના નાના મકાનમાચલકો માટેના કટોકટી ગ્રાન્ટ કાયગક્રમ (Small Landlord Emergency Grant Program)
માટે પાત્ર ઠરવા માટે તમારે , તમારી નમલકતે, અને તમારા ભાડા એકમોએ નીિેના પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરા કરવા પડર્ે:
•

તમે ન્ય ૂ જસીમાું ભાડાની નાની રિેર્ાક નમલકતના પ્રાથનમક નમલકત માચલક િો (એટલે કે, કન્ડોનમનનયમ અથવા
સિકારી નમલકત નિીં) જે ન્ય ૂ જસીના સામદાનયક બાબતોના નવભાગના આવાસન નનરીક્ષર્ કાયાગલય (New

Jersey Department of Community Affairs' Bureau of Housing Inspection) પાસે નોંધર્ી નનરીક્ષર્
•
•
•
•
•
•

વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા (Registration Inspection Management System, RIMS)ના ડેટાબેઝ પર નોંધાયેલા
તમે
િો. સરકારી સુંસ્થા અથવા સાવગજનનક આવાસન સત્તાનધકારી નથી.
તમે રાજ્ય અને સ્થાનનક કરની બધી જવાબદારીઓ પ ૂરી કરી િોય.
તમારી નમલકતમાું ઓછામાું ઓછા ત્રર્ અને કલ 30 થી વધ નિીં તેટલા ભાડા એકમો (એટલે કે એપાટગ મેન્ટો) નો

સમાવેર્ છે
તમારી નમલકત મોસમી અથવા વૅકેર્ન માટેની ભાડા નમલકત નથી.
NJDCA ના RIMS ડેટાબેઝમાું તમારી નમલકતમાું જીવન સરક્ષા સુંહિતાના પાછલા કોઈ બાકી ઉલલુંઘનો નથી
તમારી નમલકત ઓછામાું ઓછું એક ચબન-ખાલી કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ ધરાવતી િોય જેને એનપ્રલથી જૂન 2020

વચ્િે િોખ્ખી ભાડાની ખોટ થઈ િોય. આનો અથગ એ છે કે આ િાર-મહિનાના સમયગાળામાું ભાડૂત પાસેથી િઢેલ ું
કલ ભાડું આ સમયગાળા દરનમયાન ભાડૂતે ચ ૂકવેલી રકમ કરતા વધારે છે . ચબન-ખાલી િોવાનો અથગ એ છે કે
•

તમારી અરજીમાું લાગ
થતા બધા
એકમનો
ત દ્વારાદર્ાગ
કબજો
જોઇએ.
કોનવડ-અસરગ્રસ્ત
એકમ(મો)
પાસેમહિનાઓ
થી લેવાતામાટે
ભાડા
નીિેનાભાડૂ
કોષ્ટકમાું
વેલિોવો
મિત્તમ
ભાડાની સીમાઓ કરતા
વધારે ન િોય. કૃપા કરી એ વાતની નોંધ લેર્ો કે જો એકમ તેના બેડરૂમની સાઇઝ માટે સીમાથી વધારે ભાડું
ધરાવત ું િોય તો તે એકમ સિાય માટે સુંપ ૂર્ગપર્ે અપાત્ર છે .

બેડરમની સાઇઝ
ભાડાની તમલ્કિ જયાાં
આવેલી િોય િે
કાઉન્ટી

સ્ટહૂ ડયો

1-બેડરમ

2-બેડરમ

3-બેડરમ

4-બેડરમ

5-બેડરમ

ઍટલેષ્ન્ટક કાઉન્ટી
(Atlantic County)
બગગન કાઉન્ટી
(Bergen County)
બચલિંગટન કાઉન્ટી
(Burlington County)
કૅમ્ડન કાઉન્ટી
(Camden County)
કૅપ મે કાઉન્ટી (Cape
May County)
કમ્બરલૅન્ડ કાઉન્ટી
(Cumberland County)
ઍસેતસ કાઉન્ટી
(Essex County)
ગ્લૉસ્ટર કાઉન્ટી
(Gloucester County)
િડસન કાઉન્ટી
(Hudson County)
િુંટરડન કાઉન્ટી
(Hunterdon County)
મસગર કાઉન્ટી (Mercer
County)
નમડલસેતસ કાઉન્ટી
(Middlesex County)
મૉનમાઉથ કાઉન્ટી
(Monmouth County)
મૉહરસ કાઉન્ટી
(Morris County)
ઓર્ન કાઉન્ટી
(Ocean County)
પસૈક કાઉન્ટી (Passaic
County)
સાલેમ કાઉન્ટી (Salem
County)
સમરસેટ કાઉન્ટી
(Somerset County)

1,182

1,266

1,518

1,754

1,956

2,159

1,504

1,611

1,932

2,232

2,490

2,748

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,202

1,288

1,546

1,785

1,992

2,197

1,028

1,102

1,322

1,527

1,704

1,880

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,382

1,480

1,776

2,051

2,288

2,525

1,674

1,793

2,152

2,486

2,774

3,060

1,564

1,676

2,012

2,324

2,592

2,861

1,674

1,793

2,152

2,486

2,774

3,060

1,532

1,642

1,970

2,276

2,540

2,802

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,532

1,642

1,970

2,276

2,540

2,802

1,504

1,611

1,932

2,232

2,490

2,748

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,674

1,793

2,152

2,486

2,774

3,060

સસેતસ કાઉન્ટી
(Sussex County)
યનનયન કાઉન્ટી
(Union County)
વૉરે ન કાઉન્ટી
(Warren County)

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,448

1,552

1,862

2,151

2,400

2,648

પ્ર4: હ ું ભાડાની નમલકત ધરાવ ું છું જે િાલમાું ન્ય ૂ જસી ડીપાટગ મેન્ટ ઓફ કમ્યનનટી અફેસગ બ્યરો
ઓફ િાઉનસિંગ ઇન્સ્પેતર્નમાું નોંધાયેલ નથી. શ ું હ ું આ પ્રોગ્રામમાું પ્રવેર્ મેળવવા માટે
િમર્ાું સાઇન અપ કરી ર્કું છું?

A4: નિી. SLEG પ્રોગ્રામ માટે પાત્ર બનવા માટે, તમારે DCA ના RIMS ડેટાબેઝમાું નોંધાયેલ િોવ ું જરૂરી છે , વતગમાનમાું

તપાસર્ી પર અને 22 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ જીવન સરક્ષા સુંહિતાના પાછલા બાકી ઉલલુંઘનો ન િોવા જોઈએ. તે જોવા
માટે તપાસો કે શ ું તમે અને તમારી નમલકત નોંધાયેલ છે .

પ્ર5: મારી પાસે રિેર્ાક ભાડાની અનેક નાની નમલકતો છે જે પાત્રતાના માપદું ડો પ ૂરા કરે છે .
શ ું હ ું એકથી વધારે નમલકત માટે SLEG સિાયની અરજી કરી ર્કું?
જ5: િા. તમે એકથી વધારે ભાડાની નમલકત માટે સિાયની અરજી કરી ર્કો છો, જ્યાું સધી તમામ પ્રસ્તત નમલકતો અને

એકમો ઉપર દર્ાગવેલા પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરા કરતા િોય. તમારે અરજી પ્લૅટફૉમગ પર ફતત એક અરજદાર ખાત ું બનાવવાની
જરૂર છે , પરું ત તમારે દરે ક ભાડા નમલકત માટે અલગ અરજી રજૂ કરવી પડર્ે. અરજી પોટગ લ બુંધ થયા પછી કમ્પ્યટરરે ન્ડમાઇઝ્ડ ક્રમ વ્યવસ્થામાું તમારી દરે ક નમલકત પર અલગથી નવિારર્ા કરવામાું આવર્ે.

પ્ર6: જો મારી નમલકતમાું અનેક ઇમારતો િોય તો શ?ું શ ું મારે ઇમારત દીઠ એક અરજી રજૂ
કરવાની જરૂર છે ?

પ્ર6: તમારે નમલકત દીઠ એક અરજી રજૂ કરવી જોઈએ. દરે ક નમલકત NJDCA RIMS ડેટાબેઝમાું દસ -અંકનો એક અનન્ય

નમલકત નોંધર્ી નુંબર (Property Registration Number) ધરાવે છે . જો તમારી નમલકતમાું અનેક ઇમારતો િોય, તો એક
અરજી િેઠળ બધી આવરી લેવામાું આવે છે .

પ્ર7: હ ું ન્ય ૂ જસીમાું ભાડાની એક નાની નમલકતનો પ્રૉપટી મેનેજર છું. શ ું હ ું SLEG કાયગક્રમ
માટે અરજી રજૂ કરી ર્કું?
જ7: ન્ય ૂ જસીના સામદાનયક બાબતોના નવભાગના આવાસન નનરીક્ષર્ કાયાગલય (New Jersey Department of
Community Affairs Bureau of Housing Inspection) માું નોંધાયેલ ફતત પ્રાથનમક નમલકત માચલક (Primary Property
Owner) જ SLEG કાયગક્રમ માટે અરજી રજૂ કરવા પાત્ર છે . જો તમે તમારી નમલકતના પ્રાથનમક નમલકત માચલક (Primary

Property Owner) અને મેનેજર િો, તો તમે અરજી કરવા માટે પાત્ર છો. જો તમે નમલકતન ું વ્યવસ્થાપન કરતા િો પર્ તેના
માચલક ન િો, તો તમે અરજી કરવા માટે પાત્ર નથી. તેના બદલે, કૃપા કરીને નવનુંતી કરો કે તમારી નમલકતના પ્રાથનમક
નમલકત માચલક (Primary Property Owner) અરજી રજૂ કરે .

પ્ર8: હ ું સરકારી સુંસ્થા અથવા સાવગજનનક આવાસન સત્તાનધકારી છું. શ ું હ ું SLEG સિાય
માટે પાત્ર છું?

જ8: ના, ફતત ખાનગી નમલકત માચલકો આ કાયગક્રમ માટે પાત્ર છે .

પ્ર9: હ ું મારી માચલકીની ભાડાની નાની નમલકતમાું એક એકમનો ભોગવટો કરું છું. શ ું હ ું આ
કાયગક્રમ િેઠળ ગ્રાન્ટ સિાય માટે પાત્ર છું?

જ9: તમે માચલકના ભોગવટાવાળા એકમને મદદ કરવા SLEG સિાયનો ઉપયોગ ન કરી ર્કો. તેમ છતાું, તમારી

ઇમારતમાુંના અન્ય ભાડા એકમો ભરપાઈ માટે લાયક ઠરી ર્કે જો તે પ્ર3માું દર્ાગવેલ પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરા કરતા િોય.

કૃપા કરી એ વાતની નોંધ લેર્ો કે પાત્ર નમલકતમાું ભાડા લેનારના અને માચલકના ભોગવટાવાળા એમ બુંને એકમો સહિત
મિત્તમ સુંખ્યાના એકમો 30 થી વધારે ન િોઈ ર્કે.

પ્ર10: હ ું મારી કાઉન્ટી માટેની કાયગક્રમ સીમાઓથી વધારે ભાડા લઉં છું. શ ું હ ું આંનર્ક ગ્રાન્ટ
સિાય માટે પાત્ર છું?

જ10: ના. ગ્રાન્ટ સિાય ફતત એવા એકમોમાું ભાડાની ઘટાડેલી આવકની ભરપાઈ કરવા માટે મળે છે જેઓના ભાડા તમારી
કાઉન્ટી માટેની મિત્તમ સીમાઓ પર અથવા તેનાથી નીિે િોય છે . જો તમે તમારી નમલકતમાુંના એકમ માટે કાઉન્ટીની
સીમાથી વધારે ભાડું લેતા િો, તો તે એકમ SLEG સિાય માટે અપાત્ર છે .

પ્ર11: મારા બધા ભાડૂતોએ તેમન ું પ ૂરું ભાડું ચ ૂકવ્ય ું િોય તો શ?ું
જ11: એનપ્રલથી જલાઈ 2020 વચ્િેના િાર-મહિનાના સમયગાળા દરનમયાન કોઈ િોખ્ખી ભાડાની ખોટ ન ધરાવત ું કોઈ

પર્ એકમ SLEG સિાય માટે અપાત્ર છે . જો તમારા બધા ભાડૂતોએ કાું તો (1) તેમન ું ભાડું પ ૂરું ચ ૂકવ્ય ું િોય અથવા તો (2)

આ સમયગાળા દરનમયાન ચ ૂકી જવાયેલ ભાડાની પરત ચ ૂકવર્ી કરી િોય, તો તમારી નમલકત SLEG સિાય માટે પાત્ર નથી.

પ્ર12: મારા ભાડૂત ભાડા સિાય પ્રાપ્ત કરતા િોય અથવા તેમર્ે નવનુંતી કરી િોય કે તેમની
નસક્યોહરટી હડપોચઝટ EO 128 અનસાર ભાડા પેટે મ ૂકવામાું આવે તો શ?ું

જ12: બીજા સ્રોત તરફથી અથવા તેમના નસક્યોહરટી હડપોચઝટમાુંથી ભાડૂત વતી ચ ૂકવવામાું આવતા કોઈ ભાડાને ભાડાની
ખોટની ગર્તરી કરવાના િેતઓસર પ્રાપ્ત કરે લા ભાડા તરીકે ગર્વામાું આવર્ે. દાખલા તરીકે, જો તમારા ભાડૂત જૂન
અથવા જલાઈમાું ભાડું ચ ૂકવી ન ર્ક્યા િોય પર્ તેમર્ે નવનુંતી કરી િોય કે જૂનના ભાડાની જગ્યાએ તેમની નસક્યોહરટી
હડપોચઝટ ઉપયોગમાું લેવામાું આવે, તો ભાડૂતન ું એકમ ફતત જલાઈના એક મહિનાની ભરપાઈ માટે પાત્ર બનર્ે.

પ્ર13: શ ું SLEG સિાયમાું પાત્રતા સમયગાળા દરનમયાન ભાડૂતોને થતો લેટ ફીનો ખિગ
આવરી લેવામાું આવે છે ?
જ13: SLEG ગ્રાન્ટ ભાડાની ચબનચકવર્ી માટે ભરપાઇ કરર્ે, પરું ત જો તમે SLEG ગ્રાન્ટ મેળવતા િોવ, તો તમારે એનપ્રલ
અને જલાઈ 2020 વચ્િે સિાય કરવામાું આવેલ એકમોમાું રિેતા ભાડૂતો પાસેથી લીધેલી લેટ ફી માફ કરવી જોઇએ.

પ્ર14: શ ું મારે મારી ભાડા નમલકતમાુંના બધા એકમો માટે સિાયની અરજી કરવાની જરૂર છે
જે તેમાુંના કેટલાુંક પાત્રતા જરૂહરયાતો પ ૂરી ન કરતા િોય?

જ14: ના. પ્ર3માું સ્થાનપત માપદું ડોના આધારે અપાત્ર િોય તેવા એકમો માટે સિાયની કોઈ પર્ નવનુંતી નકારવામાું આવર્ે.
પ્ર11, પ્ર12, અને પ્ર13, એવા નવનર્ષ્ટ સુંજોગો વર્ગવે છે કે જેમાું તમારે તમારી નમલકતમાુંના માત્ર અમક ભાડા એકમો માટે
સિાયની અરજી કરવી જોઈએ.

પ્ર15: મારી ઇમારતમાું જો માત્ર કેટલાુંક એકમો ભાડાની મિત્તમ સીમાઓ પ ૂરી કરતા િોય તો
શ?ું
જ15: સીમાથી વધારે ભાડું ધરાવતા એકમો માટે SLEG સિાયની નવનુંતીઓ નકારવામાું આવર્ે. જોકે, એ જ નમલકતમાું
સીમા પરન ું અથવા સીમાથી ઓછું ભાડું ધરાવતા એકમો માટે SLEG સિાય આપી ર્કાર્ે.

પ્ર16: કોનવડ-19નો હમ
ૂ લો થયો ત્યારથી જો મારી ઇમારતમાું ફતત કેટલાુંક ભાડૂતો તેમની
ભાડા ચ ૂકવર્ીઓ ચ ૂકી ગયા િોય અથવા ઘટાડી િોય તો શ?ું

જ16: એનપ્રલ, મે, જૂન અથવા જલાઈ 2020માું ચ ૂકી જવાયેલી અથવા ઘટાડેલી ભાડા ચ ૂકવર્ીઓ ધરાવતા િોય તેવા એકમો
માટે જ તમારે SLEG સિાયની અરજી કરવી જોઈએ.

પ્ર17: કોનવડ-19 થી પર્ પિેલાું જો મારા કેટલાુંક ભાડૂતોએ તેમના ભાડાની ચ ૂકવર્ી ન કરી
િોય તો શ?ું
જ17: SLEG કાયગક્રમની અરજી તમને માિગમાું કોનવડ-19નો વૈનિક રોગિાળો ફાટી નીકળ્યો તે પિેલાું ચ ૂકવેલા ભાડાનો
હિસાબ આપવા કિેર્.ે જો કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવા પ ૂવેના િાર મહિના (હડસેમ્બર 2019 – માિગ
2020) માટેની િોખ્ખી ભાડાની ખોટ કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવા પછીના િાર મહિના (એનપ્રલ –

જલાઈ 2020) માટેની િોખ્ખી ભાડાની ખોટ કરતા વધારે િોય, તો તે એકમ સિાય માટે અપાત્ર ઠરર્ે કારર્ કે ભાડાની
ચબન-ચ ૂકવર્ી કોનવડ-19ને લીધે થઈ િોવાન ું વ્યાજબીપર્ે માની ર્કાય નિીં. ફતત એવા એકમો પાત્ર ઠરર્ે કે જ્યાું
એનપ્રલથી જલાઈ 2020ની ભાડાની ચબન-ચ ૂકવર્ી કોનવડ પ ૂવેની ભાડાની ખોટ કરતા વધારે િોય.

પ્ર18: જો કોનવડ-19ની કટોકટી દરનમયાન મારી ઇમારતમાું એકમો ખાલી રહ્યા િોય તો શ?ું
જ18: ફતત કબ્જાવાળા એકમો SLEG કાયગક્રમ િેઠળ સિાય માટે પાત્ર છે . એનપ્રલ - જલાઈ 2020ના સિાય સમયગાળા
દરનમયાન ખાલી રહ્ ું િોય તેવા એકમને કોઈ ભરપાઈ કરવામાું આવર્ે નિીં. કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમો કે જે માિગ 2020માું
કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળતા પિેલાું ખાલી િતા પરું ત માિગ પછી કબ્જો ધરાવતા િતા તે સિાય માટે
પાત્ર િોઈ ર્કે છે જ્યાું સધી તમામ અન્ય પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરા થતા િોય.

પ્ર19: જો મારી નમલકતમાું વાચર્જ્જ્યક અને રિેર્ાક એમ બુંને જગ્યા િોય તો શ?ું
જ19: SLEG સિાય ફતત એવા રિેર્ાક ભાડા એકમો ધરાવતા અરજદારોને મળર્ે કે જેનો ભોગવટો એનપ્રલ અને જલાઈ

2020 વચ્િે ભાડૂતો દ્વારા કરવામાું આવ્યો િોય. એમ કઃિી ર્કાય કે, જો નમશ્ર-ઉપયોગી ઇમારતમાું ત્રર્ કે તેથી વધ રિેર્ાુંક

ભાડા એકમો ઉપરાુંત વ્યવસાનયક જગ્યાનો સમાવેર્ થતો િોય, તો અન્ય કાયગક્રમના માપદું ડ પ ૂરા થતાું િોય ત્યાું સધી તેઓ
સિાય માટે પાત્ર બનર્ે.

અરજી અંગે વારું વાર પછાતા પ્રશ્નો

પ્ર20: હ ું SLEG કાયગક્રમ માટે અરજી કેવી રીતે કરું ?
જ20: આ ગ્રાન્ટ માટે અરજી કરવા, તમારે એક માન્ય, અને તમે નનયનમતપર્ે િેક કરતા િો તેવા સલભ ઈમેલ ઍડ્રેસનો

ઉપયોગ કરીને અરજી પ્લૅટફૉમગ પર એક ખાત ું બનાવવ ું પડર્ે. એક વાર ખાત ું બનાવ્યા પછી તમે તમારી ભાડા નમલકત માટે
અરજી કરીને રજૂ કરી ર્કો છો. જો તમારી પાસે અનેક પાત્ર નમલકતો િોય, તો તમારે દરે ક નમલકત માટે એક અલગ અરજી
રજૂ કરવી પડર્ે. તમારે દરે ક અરજી માટે સુંપકગ , કર અને નાર્ાકીય માહિતી પ ૂરી પાડવી પડર્ે, તેમજ તમે પ ૂરી પાડેલી

માહિતીની ખરાઈ કરવા સિાયક દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડવા પડર્ે. ઑનલાઇન અરજી 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ બપોરે 12 વાગે
EDT www.njhousing.gov/rentals/sleg પર ખલર્ે.

પ્ર21: અરજી કરવા માટે શ ું મારે ઇન્ટરનેટની જરૂર છે ? હ ું ઇલેતટ્રૉનનક રીતે અરજી કેવી રીતે
રજૂ કરી ર્કું?

જ21: તમારે અરજી રજૂ કરવા માટે ઇન્ટરનેટની પિોંિની જરૂર પડર્ે. તમે કમ્પ્યટર અથવા વેબ-એતસેનસબલ મોબાઇલ
હડવાઇસ અથવા ટૅબ્લેટ મારફતે અરજી પોટગ લની પિોંિ મેળવી ર્કો છો. શ્રેષ્ઠ અનભવ માટે અમે Firefox અથવા
Chromeનો ઉપયોગ કરવાન ું સ ૂિવીએ છીએ.

પ્ર22: NJHMFAના અરજી પ્લૅટફૉમગ પર ભાડા નમલકત માટે અરજી રજૂ કરવા કોર્ અનધકૃત
છે ?
જ22: NJDCAના આવાસન નનરીક્ષર્ કાયાગલય (Bureau of Housing Inspection)માું નોંધાયા પ્રમાર્ે, માત્ર પ્રાથનમક
નમલકત માચલક જ ભાડા નમલકત માટે અરજી રજૂ કરવા માટે અનધકૃત છે .

પ્ર23: શ ું અરજી અનેક ભાર્ાઓમાું મળર્ે?
જ23: NJHMFA અંગ્રેજી અને સ્પૅનનર્માું ઑનલાઇન અરજી પ ૂરી પાડર્ે. NJHMFA એ ઓછામાું ઓછી 10 વધારાની
ભાર્ાઓ બોલનારા લોકોને સમથગન આપવા દૂ ભાનર્યા સેવાઓ સાથે કરાર કયો છે : અરે ચબક, મૅન્ડેહરન, કૅન્ટોનીઝ,
ગજરાતી, હિિંદી, ઇટાચલયન, કોહરયન, પોચલર્, પોર્ગ ગીઝ, અને ટાગાલોગ.
તેમની પ્રાથનમક ભાર્ામાું વાત કરી ર્કે તેવા એક પ્રનતનનનધ તરફથી કામકાજના એક હદવસની અંદર કૉલ પ્રાપ્ત કરવા માટે
અરજદારો languagehelp@njhmfa.gov નો સુંપકગ કરી ર્કે છે .

પ્ર24: શ ું મારે અરજી રજૂ કરવા માટે ઈમેલ ઍડ્રેસની જરૂર છે ?
જ24: તમારે અરજી પોટગ લ પર ખાત ું બનાવવા અને અરજી રજૂ કરવા માટે એક માન્ય, અને તમે નનયનમતપર્ે િેક કરતા િો
તેવા સલભ ઈમેલ ઍડ્રેસની જરૂર પડર્ે. NJHMFA તમારી અરજી પરના નનર્ગય નવર્ે જર્ાવવા અને સિાયની ઇલેતટ્રૉનનક
ચ ૂકવર્ી માટે બેંહકિંગની નવગતોની નવનુંતી કરવા માટે પર્ આ ઈમેલ ઍડ્રેસનો ઉપયોગ કરર્ે. તમારી અરજીને લગતા

મદ્દાઓ ઉકેલવા માટે (કામકાજના 5 હદવસ) અને ર્રતી સિાય મળ્યા પછી બેંહકિંગ નવગતો અપલોડ કરવા માટે (કામકાજના
5 હદવસ)નો ર્ૂુંકો સમયગાળો િોવાથી, કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે આ ઈમેલ સાતત્યપર્ે િેક કરો છો, ખાસ કરીને
સ્પૅમ/જકું ફોલડસગ.

પ્ર25: મારી અરજી માટે મારે કઈ માહિતી ભેગી કરવી પડર્ે?
જ25: તમારે પોતાની (એટલે કે, પ્રાથનમક નમલકત માચલકની) સુંપકગ અને કર માહિતીની અને તમારી નમલકત અને ભાડા
એકમો નવર્ે નાર્ાકીય માહિતીની જરૂર પડર્ે. માહિતીમાું સામેલ છે , પરું ત આટલા પ ૂરતી મયાગહદત નથી:

o

િમારાંંાં નામ. અરજદારન ું નામ, NJDCA ની નોંધર્ી નનરીક્ષર્ વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા (RIMS) માુંના
રે કોડગ પરના પ્રાથનમક નમલકત માચલકના નામ સાથે મેળ ખાત ું િોવ ું જોઈએ, અન્યથા તમારી અરજી

o

નામુંજૂર થઈ ર્કે છે .
િમારો કરદાિા ઓળખ નાંબર (Taxpayer Identification Number - TIN). જો તમે વ્યક્તતગત

છો, તો કૃપા કરીને તમારો નવ-અંકનો સોશ્યલ નસક્યોહરટી નુંબર દાખલ કરો. જો તમે કોઈ વ્યવસાનયક
સુંસ્થા છો, તો કૃપા કરીને અિીં દાખલ કરવા માટે યોગ્ય કરદાતા ઓળખ નુંબર (Taxpayer

Identification Number) (SSN અથવા EIN) ર્ોધવા માટે IRS ફોમગ W-9 પરનાું પ ૃષ્ઠો 4-5 નો સુંદભગ
o
o

NJDCA
RIMS systemમાું નોંધાયેલ નમલકતના સરનામા સહિિ ભાડા તમલ્કિ તવશેની તવગિો.
લો.
કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવાના તરત પિેલાુંના િાર મહિના (હડસેમ્બર 2019 – માિગ
2020)ના સમયગાળા અને કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવાના તરત પછીના િાર
મહિના (એનપ્રલ 2020 – જલાઈ 2020)ના સમયગાળામાાં તમલ્કિની ભાડા આવકનો નાણાકીય
હિસાબ.

પ્ર26: કાયગક્રમ માટે લાયક ઠરવા મારે કયા દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડવા પડર્ે?
જ26: તમે વેબ અરજીમાું દાખલ કરે લી માહિતીની ખરાઈ કરવા તમારે ત્રર્ પ્રકારના દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડવા પડર્ે.
2. W-9 કર ફોમમ
1. દરે ક ભાડા નમલકત માટે, તમારે પ ૂર્ગ કરે લ W-9 કર ફોમગ અપલોડ કરવ ું જોઇએ કે જે ભાડા પ્રોજેતટ માટે
ઉપયોગ કરવામાું આવનાર કર ઓળખ નુંબરને દર્ાગવે છે . આ ફોમગ IRS વેબસાઇટ પર મળી ર્કે છે .
2. આ ફોમગ પર કર ઓળખ નુંબર ભરવો જરૂરી છે કે જે NJHMFA માટે પષ્ષ્ટ કરવા માટે છે કે ન્ય ૂ

જસી રાજ્યમાું કોઈ બાકી કરની જવાબદારીઓ નથી.

3. કર ઓળખ નુંબર એ નુંબર છે કે જેનો ઉપયોગ જ્યારે ભાડા પ્રોજેતટની આવકને ફેડરલ અને /

અથવા ન્ય ૂ જસી આવકવેરાના િેત માટે કરવામાું આવે છે ત્યારે જાર્ કરવામાું આવે છે . કર
અિેવાલના ભાડા પ્રોજેતટના અગાઉના ઇનતિાસના આધારે કર ઓળખ નુંબર કાું તો કોઈ
વ્યક્તતનો સોશ્યલ નસક્યોહરટી નુંબર અથવા વ્યવસાયનો નનયોતતા ઓળખ નુંબર િોઈ ર્કે છે .

3. બેંક પત્રક(કો)
નાણાકીય
વ્યવિારોના
પુરાવા.
કૃપા અથવા
કરીને આ
ભાડા પ્રોજેતટ
માટે અન્ય
આવકવે
રાના રે કોડગ નો પરામર્ગ લો.
1. બેંક પત્રકો, અથવા અન્ય નાર્ાકીય વ્યવિારના પત્રકો, જેમ કે વેનમો અથવા ઝેલે જેવી એપ્પ્લકેર્નો
દ્વારા કરે લ નાર્ાની ટ્રાન્સફર, કોનવડ વૈનિક રોગિાળો ફાટી નીકળ્યા પિેલાના પછીના સમયગાળાને

ગર્તરીમાું લેવો જરૂરી છે : હડસેમ્બર 2019 થી માિગ 2020 અને એનપ્રલ થી જલાઈ 2020.
2. પત્રકો પિેલા સમયગાળામાું ચ ૂકવર્ીઓ બતાવીને અને બીજા સમયગાળામાું ચબન-ચ ૂકવર્ી અથવા

ઘટાડેલી ચ ૂકવર્ી બતાવીને આ બે સમયગાળાઓ વચ્િે ભાડા આવકમાું સ્પષ્ટપર્ે ખોટ દર્ાગવતા િોવા

જોઈએ.
3. NJHMFAના સમીક્ષકો જોઈ ર્કે કે આવકમાું ઘટાડા ક્યારે થયા અને નમલકતમાું કયા એકમો અસરગ્રસ્ત
થયા િતા તેની ખાતરી કરવા તમને તમારા બેંક પત્રકોમાું નોંધો ઉમેરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાું આવે

છે .
4. િમારા દસ્િાવેજોને કેવી રીિે ચિન્ન્િિ કરવા િેના ઉદાિરણ માટે આ નમ ૂનારપ બેંક પત્રક જુઓ.
5. જો તમે ફતત રોકડ ચકવર્ીઓનો જ ઉપયોગ કરતાું િોવ કે જે જમા કરાઈ નથી, તો બેંક પત્રકો ઉપરાુંત,

અરજદારે મકાનમાચલક અને ભાડૂત દ્વારા સિી કરે લ નોટરી કરાયેલ રસીદ રજૂ કરવી આવશ્યક છે .
4. પટો(ટા).
1. તમારી અરજીમાું તમે દર્ાગવેલ દરે ક કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ માટે તમારે પ્રવતગમાન, અમલીકૃત પટો

અપલોડ કરવો પડર્ે જેમાું લીધેલ ું ભાડું સ્પષ્ટપર્ે દર્ાગવ્ય ું િોય.
2. હડસેમ્બર 2019 અને જલાઈ 2020ની વચ્િે જો તમારા કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ (મો)માું ભાડૂત બદલાયા
િોય, તો તમારે આ સમયગાળા દરનમયાન અમલીકૃત કરવામાું આવ્યા િોય તેવા બધા પટાનો સમાવેર્
કરવો પડર્ે.

3. ખાતરી કરો કે તમે અપલોડ કરે લા દરે ક ભાડાપટા પર મકાનમાચલક અને ભાડૂત દ્વારા સિી થયેલ છે અને
તારીખ નાુંખેલ છે . દરે ક ભાડાપટાનો સમયગાળો ભાડાપટામાું સ્પષ્ટપર્ે જર્ાવેલ િોવો જોઈએ (દા.ત.,

“મહિના-થી-મહિના,” “12 મહિના/1 વર્ગ,” “24 મહિના/2 વર્ગ.”). દરે ક ભાડાપટામાું દર મહિને લીધેલ ભાડ
પર્ સ્પષ્ટ રીતે જર્ાવેલ િોવ ું જોઈએ. જો તમારા ભાડાપટામાું આ માહિતીનો સમાવેર્ નથી, તો તમારી

4. ઉદાિરણ
માટે
અરજી નામું
જૂરઆ
થઈનમ
ર્કેૂનારપ
છે . પટો જુઓ.

પ્ર27: જો મારા દસ્તાવેજો બાબતે મદ્દો(દ્દા) િોય તો શ ું થર્ે?
જ27: જો તમારી અરજીના દસ્તાવેજો બાબતે મદ્દો(દ્દા) િોય જેન ું નનરાકરર્ NJHMFAના સમીક્ષકો લાવી ર્કતા નથી, તો

તમને ઈમેલ દ્વારા જાર્ કરવામાું આવર્ે. તમારી પાસે મદ્દો(દ્દા) ઉકેલવા માટે જાિેરનામાથી કામકાજના પાુંિ હદવસ રિેર્;ે
આ ઉકેલના સમયગાળા માટે અમે સમીક્ષા કતારમાું તમારી જગ્યા રાખીશ,ું પરું ત ફાળવેલા સમયગાળાની અંદર ઉકેલ
લાવવામાું નનષ્ફળ જવાથી ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત કરવાની તમારી તક જોખમમાું મકાય છે .

પ્ર28: જો મારા ભાડૂતની ભાડું ચ ૂકવવાની પદ્ધનત રોકડ િોય તો શ?ું
જ28: જો તમારા ભાડૂત રોકડ ભાડૂું ચ ૂકવતા િોય, અને તમારી પાસે બેંક પત્રકમાું તમારા ભાડૂતન ું રોકડ ભાડું જમા થયાનો

પરાવો િોય, તો તે ભાડૂતન ું એકમ ભરપાઈ માટે પાત્ર ઠરર્ે જ્યાું સધી તેમન ું એકમ તમામ અન્ય પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરું કરત ું
િોય. જો અરજદાર ફતત રોકડ ચકવર્ીઓનો જ ઉપયોગ કરતાું િોય કે જે જમા કરાઈ નથી, તો બેંક પત્રકો ઉપરાુંત,
અરજદારે મકાનમાચલક અને ભાડૂત દ્વારા સિી કરે લ નોટરી કરાયેલ રસીદ રજૂ કરવી આવશ્યક છે .

પ્ર29: એક વાર રજૂ કરી દે વામાું આવે ત્યારબાદ શ ું હ ું મારી અરજીમાું ફેરફાર કે સધારા કરી
ર્કું?
જ29: ના, એક વાર રજૂ કરી દે વામાું આવે ત્યારબાદ તમે તમારી અરજીમાું ફેરફાર કે સધારા ન કરી ર્કો. રજૂ કરી દીધા પછી

તમારી અરજી અંગે તમે જે એકમાત્ર પગલ ું ભરી ર્કો છો તે છે , પાછલા પ્રશ્નમાું વર્ગવ્યા પ્રમાર્ે, NJHMFAના સમીક્ષકો દ્વારા
તમારા દસ્તાવેજોમાું ઓળખાયેલા મદ્દો(દ્દા) ઉકેલવા.

પ્ર30: અરજી રજૂ કરવા માટે હ ું ક્યાું જઉં?
જ32: એક વાર અરજીન ું પોટગ લ ર્રૂ થાય પછી, તે NJHMFAના SLEG પ્રોગ્રામ વેબપેજ પર જઇને મળી ર્કે છે .

પ્ર31: અરજી રજૂ કરવા માટે અરજીનો સમયગાળો કેટલો છે ?
જ31: પોટગ લ સોમવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ બપોરે 12 વાગે EST પર ખલર્ે અને 13 ઓતટોબર, 2020 ના રોજ
સાુંજે 4 વાગે EST પર બુંધ થર્ે.

પ્ર32: જો મેં તબક્કો 1 માટે અરજી કરે લ િોય તો શ ું હ ું SLEG તબક્કા 2 માટે અરજી કરવા
માટે પાત્ર છું?

જ32: તમે SLEG તબક્કા 2 માું સિાય માટે અરજી ફતત એવા એકમો માટે કરી ર્કો છો જેને તબક્કા 1 માું સિાય ન

મળી િોય.

અરજીની સમીક્ષા અંગે વારું વાર પછાતા પ્રશ્નો
પ્ર33: જો NJHMFAના સમીક્ષકોને વેબ ફૉમગમાું મેં દાખલ કરે લી માહિતી અને મેં રજૂ કરે લા
દસ્તાવેજોની વચ્િે ફરક મળે તો શ?ું

જ33: NJHMFA તમે આપેલા દસ્તાવેજોને તમારી અરજી માટેન ું સત્તાવાર માહિતી સ્રોત તરીકે ઉપયોગમાું લેર્.ે જો

NJHMFA ના સમીક્ષકો તમારા દસ્તાવેજો બાબતે મદ્દો(દ્દા) ઓળખે, તો તેઓ તમને મદ્દો(દ્દા) સધારવા માટે કામકાજના
પાુંિ હદવસનો ઉકેલ સમયગાળો આપર્ે.

પ્ર34: જો મને અરજી અંગેના કોઈ મદ્દાન ું સમાધાન કરવાન ું કિેવામાું આવે, તો શ ું તેનો અથગ
એ છે કે મને ભુંડોળ મળી રહ્ ું છે ?
જ34: જરૂરી નથી. જ્યારે તમારી અરજી અંગે કુંઇક સ્પષ્ટતાની જરૂર પડર્ે ત્યારે NJHMFA સમીક્ષકો સમાધાન માટે પ ૂછર્ે.
તેઓ યોગ્ય અને સુંપ ૂર્ગ અરજી મેળવે પછી જ સમીક્ષકો તમારી અરજીના પહરર્ામ અંગે નનર્ગય લેવામાું સમથગ િર્ે.

પ્ર35: લાભોન ું દ્વદ્વગર્ન શ ું છે ?
જ35: અરજી કરવા , તમારે લાભોન ું દ્વદ્વગર્ન (DOB) અંગે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની જરૂર પડર્ે જેથી NJHMFA ને જાર્
થઈ ર્કે છે કે શ ું તમે અન્ય CARES એતટ-ફુંહડત કાયગક્રમો માટે અરજી કરી છે કે કેમ. જ્યારે કોઈ સુંસ્થા સમાન જરૂહરયાત

માટે અનેક સ્રોતો પાસેથી સિાય પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે લાભોન ું દ્વદ્વગર્ન (DOB) થાય છે . લાભોના દ્વદ્વગર્ન (DOB) ને ટાળવા
માટે, NJHMFA સમાન જરૂહરયાત માટે પ્રાપ્ત થનારી અન્ય સિાયની રકમ દ્વારા SLEG ગ્રાન્ટની રકમ ઘટાડર્ે. પ ૂરી
પાડવામાું આવતી તમામ સિાય કરતાું જો જરૂહરયાત વધારે િોય, તો ત્યાું કોઈ લાભોન ું દ્વદ્વગર્ન (DOB) નથી.

નનર્ગય અંગે વારું વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
પ્ર36: અરજીઓની પ્રહક્રયા કયા ક્રમમાું કરવામાું આવર્ે?
પ્ર36: બધા અરજદારોને સુંપ ૂર્ગ અરજી રજૂ કરવા માટે સમાન તક મળે તેની ખાતરી કરવા, અમે તે ક્રમને યાદ્દપ્ચ્છક કરવા
એક કમ્પ્યટર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરીશ ું કે જેમાું અરજીઓની સમીક્ષા કરવામાું આવે છે અને સિાય આપવામાું આવે છે .

પ્ર37: મારી અરજીની પ્રહક્રયા કરવામાું કેટલો સમય લાગર્ે?
જ37: NJHMFA બને એટલી ઝડપથી SLEG અરજીઓની પ્રહક્રયા કરવાનો િેત ધરાવે છે , અને તમારી અરજીની ક્સ્થનત
નવર્ે તમને અદ્યતન માહિતી આપવાના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરર્ે. કમનસીબે, આ સમયે, અમે અરજીની પ્રહક્રયા માટે સમયનો

અંદાજ આપી ર્કતા નથી. તેમ છતાું, અમારા તરફથી સુંદેર્ ન ચ ૂકવા માટે તમારા ઈમેલન ું સ્પૅમ અથવા જકું ફોલડર િેક

કરવાની ખાતરી કરર્ો. તમારી અરજીની ક્સ્થનત નવર્ે નનયનમત અદ્યતન માહિતી માટે તમારા ખાતામાું તમે લૉગ ઇન પર્
કરી ર્કો છો.

પ્ર38: શ ું હ ું મારી અરજીની ક્સ્થનત ઑનલાઇન તપાસી ર્કીર્?
જ38: િા, તમે અરજીના પોટગ લ દ્વારા તમારી અરજીની ક્સ્થનત ઑનલાઇન તપાસી ર્કર્ો. NJHMFA તમને અરજી પોટગ લ
દ્વારા અને ઈમેલ મારફતે પર્ સ ૂચિત કરર્ે. તમારા જકું અથવા સ્પૅમ ફોલડસગ િેક કરવાની ખાતરી કરર્ો.

પ્ર39: જો આ ગ્રાન્ટ માટે મુંજૂરી મળે તો મને કેવી રીતે નાર્ાું પ્રાપ્ત થર્ે?
જ39: જો તમારી ગ્રાન્ટ અરજી NJHMFAના સમીક્ષકો દ્વારા ર્રતી રીતે મુંજૂર કરવામાું આવી િોય, તો તમને અરજી પોટગ લ
મારફતે સ ૂચિત કરવામાું આવર્ે અને ઈમેલ દ્વારા જર્ાવવામાું આવર્ે. આ તબક્કે , NJHMFA અરજી પોટગ લ દ્વારા તમારી
પાસેથી બેંકની નવગતો માટે નવનુંતી કરર્ે. તમારે નીિેન ું પ ૂરું પાડવ ું પડર્ે:
•
•
•

તમારી બેંકન ું નામ અને સરનામ ું
તમારી બેંકનો રાઉહટિંગ નુંબર (ABA નુંબર)
તમારો બેંક ખાતા નુંબર અને ચકવનારન ું નામ, જે તે ખાતા પર દે ખાય છે .

તમને આ નુંબરો તમારા િેકની નીિે મળી ર્કે છે . નુંબરોનો પિેલો સમ ૂિ બેંકનો રાઉહટિંગ નુંબર છે અને બીજો સમ ૂિ તમારો
ખાતા નુંબર છે . કૃપા કરીને આગળના બધા શ ૂન્યો સામેલ કરો.

તમારી બેંહકિંગ નવગતો માટે સિાયક દસ્તાવેજો, જેમ કે રદ કરે લો િેક અથવા આ માહિતી જર્ાવતી તમારી બેંક તરફથી
પષ્ષ્ટ/પત્રની પર્ આ સમયે જરૂર રિેર્.ે
કોઈપર્ નવનુંતી કરાયેલ માહિતીને દાખલ કરવા માટે તમારી પાસે પાુંિ કામકાજના હદવસો િર્ે. જો તમે આ સમયગાળાની
અંદર તમારી નવગતો અપલોડ કરવામાું નનષ્ફળ જાવ તો તમે તમારી સિાય પ્રાપ્ત કરવાની તક કદાિ ગમાવર્ો.

પ્ર40: હ ું મારી સિાય મેળવ ું પછી શ ું થાય છે ?
જ40: તમારી ભાડા નમલકતમાું સિાય મેળવેલ એકમોના ભાડૂતોને તમારી સિાય અંગે મેલ દ્વારા તે સનનનિત કરવા માટે
જાર્ કરવામાું આવર્ે કે એનપ્રલ અને જલાઈ 2020 વચ્િે તેમના એકમમાું લીધેલ ું પાછલ ું બાકી ભાડું અને લેટ ફી તમે માફ
કરો છો.

પ્ર41: જો મારી અરજી નકારવામાું આવે તો શ ું હ ું અપીલ ફાઇલ કરી ર્કું?
પ્ર41: અપીલ અંગે નવિાર કરવામાું આવર્ે કે નિીં તે અંગે અને શ ું તે અનસરવાની પ્રહક્રયા િર્ે કે કેમ તે બાબતે અરજદારોને
નકાર પત્રમાું સ ૂચિત કરવામાું આવર્ે. તેમનો પત્ર મળ્યા પછી અરજદારો પાસે NJHMFA માું અપીલ ફાઇલ કરવા
કામકાજના પાુંિ હદવસ રિેર્.ે

નાર્ાુંની પ્રાપ્યતાની નોહટસ
સાંચિપ્િ અવલોકન
9 માિગ, 2020ના રોજ, કોનવડ-19ના વૈનિક રોગિાળા પર ધ્યાન આપવા માટે રાજ્યના સુંકચલત પ્રનતસાદના ભાગરૂપે,

ગવનગર મરફીએ, તેનો ફેલાવ રોકવા માટે કટોકટી અને સાવગજનનક આરોગ્ય કટોકટીની ક્સ્થનત જાિેર કરતો કારોબારી હકમ

103 બિાર પાડયો. ત્યારબાદ 19 માિગ, 2020ના રોજ ગીરો નાબ ૂદી અને મકાન ખાલી કરાવવા પર િુંગામી પ્રનતબુંધ જાિેર
કરતો કારોબારી હકમ 106 બિાર પાડવામાું આવ્યો અને પાછળથી કારોબારી હકમો 119, 138, 151 અને 162 બિાર
પાડવામાું આવ્યા જે કટોકટીની ક્સ્થનતને લુંબાવે છે .
કોનવડ-19ની વૈનિક મિામારીએ કરે લી જાિેર આરોગ્યને લગતી અને નાર્ાકીય અસરોએ આખા રાજ્યમાું મકાનમાચલકો

અને ભાડૂતોને સિાયપાત્ર ક્સ્થનતમાું મ ૂક્યા છે . ઘર્ા ભાડૂતોને કટોકટી દરનમયાન તેમના આવાસન ખિગ પરવડયા નથી; ન્ય ૂ
જસીના ભાડૂતોમાું ચબન-ચ ૂકવર્ી એનપ્રલમાું 12% થી વધીને જૂનમાું 25% થઈ છે . વારાફરતી, મકાનમાચલકોએ ભાડાની
આવક ગમાવી છે અને બહપહરવાર રિેર્ાક ભાડા નમલકતોની સામાન્ય કામગીરીઓ ટકાવી રાખવા માટે સુંઘર્ગ કયો છે .
નાના મકાનમાચલકો કોનવડ-19ની આનથિક મુંદીની નકારાત્મક અસરો પ્રત્યે સૌથી વધારે સિાયપાત્ર છે , કારર્ કે ઓછી

આવકવાળા ભાડૂતો અને જોખમપાત્ર ઉદ્યોગોમાું કામ કરતા ભાડૂતો અપ્રમાર્સર રીતે નાની ભાડા ઇમારતોનો ભોગવટો કરે
છે . વધમાું, નાના ઍપાટગ મેન્ટવાળી ઇમારતો નાર્ાકીય ખોટ ર્ોર્વા માટે વધારાના નાર્ાું ધરાવતી િોવાની ઓછી

સુંભાવના છે અને તે સુંઘીય સ્તરે અપાતા આવાસન સિાય અને ગીરો ચ ૂકવર્ી મોકૂફી કાયગક્રમ માટે લાયક ઠરવાની ઓછી
સુંભાવના છે . નાની ભાડા નમલકતમાું એક કે બે એકમો માટે ભાડાની િુંગામી ચબન-ચ ૂકવર્ી પર્ નમલકતની નાર્ાકીય ક્સ્થનત
અને કામગીરીને જોખમમાું મ ૂકી ર્કે છે . છે વટે , ન્ય ૂ જસીનો ભાડા સ્ટૉક મખ્યત્વે નાની ઇમારતોનો બનેલો િોવાથી કોનવડ19ની કટોકટી દરનમયાન નાની નમલકતોને સિાય આપવી અનતમિત્વપ ૂર્ગ છે .
30 જલાઈ, 2020ના રોજ, ન્ય ૂ જસીની આવાસન અને ગીરો નાર્ા એજન્સી (New Jersey Housing and Mortgage

Finance Agency, NJHMFA)ના બોડગ એ એનપ્રલ અને જલાઈ 2020ની વચ્િેના િાર-મહિનાના સમયગાળા માટે ભાડા
આવકમાું કોનવડ-19 સુંબનું ધત ઘટાડાઓ માટે નાની નમલકતના માચલકોને ભરપાઈ કરવા એક કટોકટી ગ્રાન્ટ નનનધયન

કાયગક્રમ—નાના મકાનમાચલકો માટેનો કટોકટી ગ્રાન્ટ (Small Landlord Emergency Grant, SLEG) કાયગક્રમ ઘડવા માટે

મુંજૂરી આપી. સિાય પ્રાપ્ત કરનારા મકાનમાચલકોની પાસેથી આ સમયગાળા દરનમયાન પાછલ ું બાકી ભાડું અને સુંચિત લેટ
ફી માફ કરીને તેમના ભાડૂતોને લાભ આગળ પિોંિાડવાની અપેક્ષા રાખવામાું આવર્ે. 25 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ,

NJHMFA બોડે બીજા રાઉન્ડમાું સ્વીકારવા માટેની અરજીઓ માટેના ભથ્થાને મુંજૂરી આપી. આ રાઉન્ડ માટે નાર્ાું, $10
નમચલયન કરતાું વધ નિીં, સુંધીય કોરોનાવાયરસ સિાય, રાિત અને આનથિક સરક્ષા (Coronavirus Aid, Relief, and

િેત ુ

Economic Security, CARES) અનધનનયમ િેઠળ સ્થાનપત કોરોનાવાયરસ રાિત ભુંડોળમાુંથી આવર્ે.
SLEG કાયગક્રમના બે મખ્ય િેત છે . પ્રથમ, કાયગક્રમ નાના મકાનમાચલકોને તેમની નમલકતોની ગર્વત્તા અને નાર્ાકીય ક્સ્થનત

જાળવવામાું મદદ કરવાન ું લક્ષ્ય ધરાવે છે (એટલે કે, કામગીરીઓના િાલ ખિગ તેમજ ગીરો ચ ૂકવર્ી અને ઋર્ સેવા બાબતે
સિાય કરીને). બીજ,ું કાયગક્રમ કોનવડ-અસરગ્રસ્ત ભાડૂતો માટે ભોગવટા-િકની સરક્ષા; આંનર્ક અથવા પ ૂર્ગ રીતે પાછલ ું

બાકી ભાડું માફ કરવા, તેમજ એક વાર મકાન ખાલી કરાવવા પરનો રાજ્યવ્યાપી િુંગામી પ્રનતબુંધ સમાપ્ત થાય ત્યાર પછી
ચબન-ચ ૂકવર્ી સુંબનું ધત મકાન ખાલી કરાવવાન ું ભાડૂતન ું જોખમ ઘટાડવા બાબતે સિાય કરવાન ું લક્ષ્ય ધરાવે છે .
SLEG કાયગક્રમ નાની ભાડા નમલકતો પર ધ્યાન કેષ્ન્િત કરર્ે, કે જ્યાું રાજ્યમાું મોટાભાગના ઓછી અને મધ્યમ આવકવાળા
ભાડૂતો રિે છે . બીજો રાઉન્ડ ત્રર્થી 30 એકમોવાળા ઍપાટગ મેન્ટ માટે ખલલો છે .

પાત્ર ઉપયોગો અને ગ્રાન્ટની રકમ
SLEG કાયગક્રમ િેઠળ, એક સફળ અરજદાર કોનવડ-19ની કટોકટીના પહરર્ામે ગમાવેલી ભાડા આવકની ભરપાઈ માટે

સિાય પ્રાપ્ત કરર્ે. ગ્રાન્ટ સિાયની કોઈ પ ૂવગ-મ ૂકરર ન્ય ૂનતમ અથવા મિત્તમ રકમો નથી. કાયગક્રમના સિાય પ્રાપ્તકતાગઓ

ભાડા નમલકત દ્વારા એનપ્રલ 2020 થી જલાઈ 2020ની વચ્િે ભોગવેલ ભાડાની કલ ખોટની રકમ જેટલી એક વખતની ઉચ્િક
ગ્રાન્ટ રકમ પ્રાપ્ત કરર્ે. નમલકતની કલ ભાડા ખોટની ગર્તરી આ સમયગાળા દરનમયાન નમલકતમાું દરે ક “કોનવડ-અસરગ્રસ્ત
એકમ ”માું અનભવાયેલી િોખ્ખી ભાડાની ખોટનો સરવાળો કરીને કરવામાું આવે છે . કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ એક એવ ું

એકમ છે જેને એનપ્રલ અને જલાઈ 2020ની વચ્િે િોખ્ખી ભાડા ખોટ થઈ િોય, અને જેના ભાડા સ્તરો ઓછાથી મધ્યમ િોય
(કાઉન્ટીની ભાડા સીમાઓ નીિે જઓ).

પાત્રિા
SLEG કાયગક્રમ માટે પાત્ર ઠરવા, અરજદાર અને અરજદારની ભાડા નમલકત નીિેના પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરા કરતા િોવા
જોઈએ:
•

અરજદાર ન્ય ૂ જસીમાું ઓછામાું ઓછી એક ભાડાની નાની રિેર્ાક નમલકત (એટલે કે, કન્ડોનમનનયમ અથવા

સિકારી નમલકત નિીં)ના પ્રાથનમક નમલકત માચલક િોય અને NJDCAના આવાસન નનરીક્ષર્ કાયાગલય (Bureau
of Housing Inspection)માું નોંધાયેલા િોય.
o NJHMFA, NJDCAની નોંધર્ી નનરીક્ષર્ વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા (Registration Inspection

Management System, RIMS)માું જીવન સરક્ષા સુંહિતાના પાછલા બાકી ઉલલુંઘનો માટે તમારી

•
•
•
•
•

નમલકતની તપાસ કરર્ે.
અરજદાર સરકારી સુંસ્થા અથવા સાવગજનનક આવાસન સત્તાનધકારી નથી.
અરજદારે રાજ્ય અને સ્થાનનક કરની બધી જવાબદારીઓ પ ૂરી કરી િોય.
અરજદારની નમલકતમાું ઓછામાું ઓછા 3 અને મિત્તમ 30 જેટલા કલ આવાસન એકમો િોય.
અરજદારની નમલકત મોસમી અથવા વૅકેર્ન માટેની ભાડા નમલકત નથી.
અરજદારની નમલકત ઓછામાું ઓછી એક ચબન-ખાલી “કોનવડ-અસરગ્રસ્ત” એકમ ધરાવતી િોય જેને એનપ્રલ અને

જૂલાઈ 2020 વચ્િે િોખ્ખી ભાડાની ખોટ થઈ િોય. આનો અથગ એ છે કે આ િાર-મહિનાના સમયગાળામાું ભાડૂત
•

પાસેથી િઢેલ ું કલ ભાડું આ સમયગાળા દરનમયાન ભાડૂતે ચ ૂકવેલી રકમ કરતા વધારે છે .
કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ (મો) જેના માટે અરજદાર ભાડાની ભરપાઈ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તેના ભાડા સ્તરો

ઓછાથી મધ્યમ િોય (એટલે કે, નીિેના િાટગ માું દર્ાગવેલી રકમોથી ઓછા અથવા તેના સમાન ભાડા ધરાવતા

િોય). મિત્તમ ભાડા એવા ભાડા સ્તરો પર આનધરત છે જે નવસ્તારની મધ્યગા આવકના 80% કમાતા પહરવારને
પરવડે તેવા િોય. કૃપા કરી એ વાતની નોંધ લેર્ો કે જો એકમ તેના બેડરૂમની સાઇઝ માટે સીમાથી વધારે ભાડું
ધરાવત ું િોય તો તે એકમ સિાય માટે અપાત્ર છે . આંનર્ક સિાય આપવામાું આવર્ે નિીં.

બેડરમની સાઇઝ પ્રમાણે મિત્તમ ભાડા સીમાઓ
ભાડા તમલ્કિની
કાઉન્ટી
ઍટલેષ્ન્ટક કાઉન્ટી
(Atlantic County)
બગગન કાઉન્ટી (Bergen
County)
બચલિંગટન કાઉન્ટી
(Burlington County)
કૅમ્ડન કાઉન્ટી
(Camden County)
કૅપ મે કાઉન્ટી (Cape
May County)
કમ્બરલૅન્ડ કાઉન્ટી
(Cumberland
County)

સ્ટૂહડયો

1-બેડરમ

2-બેડરમ

3-બેડરમ

4-બેડરમ

5-બેડરમ

1,182

1,266

1,518

1,754

1,956

2,159

1,504

1,611

1,932

2,232

2,490

2,748

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,202

1,288

1,546

1,785

1,992

2,197

1,028

1,102

1,322

1,527

1,704

1,880

ઍસેતસ કાઉન્ટી (Essex
County)
ગ્લૉસ્ટર કાઉન્ટી
(Gloucester County)
િડસન કાઉન્ટી
(Hudson County)
િુંટરડન કાઉન્ટી
(Hunterdon County)
મસગર કાઉન્ટી (Mercer
County)
નમડલસેતસ કાઉન્ટી
(Middlesex County)
મૉનમાઉથ કાઉન્ટી
(Monmouth County)
મૉહરસ કાઉન્ટી (Morris
County)
ઓર્ન કાઉન્ટી
(Ocean County)
પસૈક કાઉન્ટી (Passaic
County)
સાલેમ કાઉન્ટી (Salem
County)
સમરસેટ કાઉન્ટી
(Somerset County)
સસેતસ કાઉન્ટી
(Sussex County)
યનનયન કાઉન્ટી (Union
County)
વૉરે ન કાઉન્ટી (Warren
County)

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,382

1,480

1,776

2,051

2,288

2,525

1,674

1,793

2,152

2,486

2,774

3,060

1,564

1,676

2,012

2,324

2,592

2,861

1,674

1,793

2,152

2,486

2,774

3,060

1,532

1,642

1,970

2,276

2,540

2,802

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,532

1,642

1,970

2,276

2,540

2,802

1,504

1,611

1,932

2,232

2,490

2,748

1,354

1,450

1,740

2,010

2,242

2,474

1,674

1,793

2,152

2,486

2,774

3,060

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,496

1,603

1,924

2,222

2,478

2,735

1,448

1,552

1,862

2,151

2,400

2,648

વધારાની પાત્રતા જરૂહરયાતો લાગ કરવામાું આવી ર્કે, જે સુંઘીય CARES અનધનનયમ સુંબનું ધત લાગ થતી કોઈ સુંઘીય

જરૂહરયાતો પર આધાહરત રિેર્ે અને તેમાું સુંઘીય સિાય પ્રાપ્ત કરી ચ ૂક્યા િોય તેવા સુંભનવત અરજદારોને બાકાત કરી ર્કે

તેવા લાભોના દ્વદ્વગર્ન પર નનયુંત્રર્, તેમજ તેને કોનવડ-19 ની નકારાત્મક અસરો થઈ છે તેમ અરજદાર વધમાું દર્ાગવે તેવી
જરૂહરયાતનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે , પરું ત આટલા પ ૂરતી મયાગહદત નિીં.

ઉપર મ ૂકરર કરે લા પાત્રતા માપદું ડો પ ૂરા કરવા ઉપરાુંત, અરજદારોએ પ્રમાચર્ત કરવ ું પડર્ે કે જો તેમની અરજી સફળ

નીવડે, તો તેઓ SLEGએ ભરપાઈ કરે લા એકમોમાું ભાડૂતોએ ચ ૂકેલી ભાડા ચ ૂકવર્ીઓના આધારે મકાન ખાલી કરાવવાની
કાયગવાિી ર્રૂ કરર્ે નિીં. અરજદારોએ એ પર્ પ્રમાચર્ત કરવ ું પડર્ે કે તેઓ SLEGએ ભરપાઈ કરે લા એકમોના ભાડૂતો

દ્વારા એનપ્રલ થી જલાઈ 2020 વચ્િે ભેગા થયેલા પાછલા બાકી ભાડાની પરત ચ ૂકવર્ી માગર્ે નિીં. આ પ્રમાચર્કરર્નો
કોઈ પર્ ભુંગ NJHMFA દ્વારા ગ્રાન્ટની પરત ચ ૂકવર્ી માુંગવામાું પહરર્મી ર્કે છે .

અરજીની પ્રહિયા
અરજદારોએ માન્ય ઈમેલ ઍડ્રેસનો ઉપયોગ કરીને SLEG અરજી પ્લૅટફૉમગ પર એક ખાત ું બનાવવ ું પડર્ે. નોંધર્ી કરાવવા,
અરજદારોએ એવા ઈમેલ ખાતાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેની નનયનમત પિોંિ તેમની પાસે િોય, કારર્ કે NJHMFAના

કમગિારી અરજદાર સાથે અનન્ય રીતે સુંપકગ વ્યવિાર કરવા માટે પ્લૅટફૉમગનો ઉપયોગ કરર્ે. ખાત બનાવ્યા પછી અરજદાર
તેમની ભાડા નમલકત માટે અરજી બનાવીને રજૂ કરી ર્કે છે . જો અરજદાર પાસે અનેક પાત્ર નમલકતો િોય, તો તેઓએ દરે ક
નમલકત માટે એક અલગ અરજી રજૂ કરવી પડર્ે.
દરે ક અરજી માટે અનેક માહિતીની જરૂર પડે છે , જેમાું નીિેનાનો સમાવેર્
થાય છે પરું ત આટલા પ ૂરતી મયાગહદત નથી:
•

અરજદારનો કરદાતા ઓળખ નુંબર અને પર્ગ થયેલ IRS ફોમગ W-9. નમલકતના સરનામા સહિત ભાડા નમલકતની

નવગતો. પાત્ર નમલકતોની સમીક્ષા DCA ની નોંધર્ી નનરીક્ષર્ વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા (Registration Inspection
Management System, RIMS) ડેટાબેઝમાું જીવન સરક્ષા સુંહિતાના ઉલલુંઘન માટે કરવામાું આવર્ે. પાત્ર
•

નમલકતો નોંધાયેલ િોવી જોઇએ, નનરીક્ષર્ થયેલ િોવી જોઇએ અને 22 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ સારી ક્સ્થનતમાું

કોનવડ-19
ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવાના તરત પિેલાુંના િાર મહિના (હડસેમ્બર 2019 – માિગ 2020)
િોવી જોઇએ.

ના સમયગાળા અને કોનવડ-19 ના વૈનિક રોગિાળાના ફાટી નીકળવાના તરત પછીના િાર મહિના (એનપ્રલ 2020
– જલાઈ 2020) ના સમયગાળામાું નમલકતની ભાડા આવકનો નાર્ાકીય હિસાબ.
અરજદારોએ પ ૂરી પાડેલી માહિતીની ખરાઈ કરવા ત્રર્ પ્રકારના દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડવા પડર્ે:
•

W-9 કર ફોમમ
o દરે ક ભાડા નમલકત માટે, તમારે પ ૂર્ગ કરે લ W-9 કર ફોમગ અપલોડ કરવ ું જોઇએ કે જે ભાડા પ્રોજેતટ માટે
o
o

ઉપયોગ કરવામાું આવનાર કર ઓળખ નુંબરને દર્ાગવે છે . આ ફોમગ IRS વેબસાઇટ પર મળી ર્કે છે .

ભરવામાું આવેલા કર ઓળખ નુંબરવાળા આ ફોમગની જરૂહરયાત NJHMFA માટે પષ્ષ્ટ કરવા માટે
છે કે ન્ય ૂ જસી રાજ્યમાું કોઈ બાકી કરની જવાબદારીઓ નથી.
કર ઓળખ નુંબર એ નુંબર છે કે જેનો ઉપયોગ જ્યારે ભાડા પ્રોજેતટની આવકને ફેડરલ અને /
અથવા ન્ય ૂ જસી આવકવેરાના િેત માટે કરવામાું આવે છે ત્યારે જાર્ કરવામાું આવે છે . કર
અિેવાલના ભાડા પ્રોજેતટના અગાઉના ઇનતિાસના આધારે કર ઓળખ નુંબર કાું તો કોઈ
વ્યક્તતનો સોશ્યલ નસક્યોહરટી નુંબર અથવા વ્યવસાયનો નનયોતતા ઓળખ નુંબર િોઈ ર્કે છે .

•

બેંક પત્રક(કો)
નાર્ાકીય
વ્યવિારોના
પરાવા.
કોડ્સમાું
કોનવડનો
કૃપા અથવા
કરીને આ
ભાડા પ્રોજેતટ
માટે અન્ય
આવકવે
રાનાઆ
રે કરેોડગ
નો પરામર્ગ
લો.વૈનિક રોગિાળો ફાટી

નીકળવા પિેલાું અને કોનવડ-19 નો વૈનિક રોગિાળો ફાટી નીકળ્યા પછીના િાર મહિનાના સમયગાળાઓનો
હિસાબ િોવો જરૂરી છે : હડસેમ્બર 2019 થી માિગ 2020 અને એનપ્રલ થી જલાઈ 2020. પત્રકો પિેલા

સમયગાળામાું ચ ૂકવર્ીઓ બતાવીને અને બીજા સમયગાળામાું ચબન-ચ ૂકવર્ી અથવા ઘટાડેલી ચ ૂકવર્ી બતાવીને
આ બે સમયગાળાઓ વચ્િે ભાડા આવકમાું સ્પષ્ટપર્ે ખોટ દર્ાગવતા િોવા જોઈએ. NJHMFA ના સમીક્ષકો જોઈ

•

ર્કે કે આવકમાું ઘટાડા ક્યારે થયા અને નમલકતમાું કયા એકમો અસરગ્રસ્ત થયા િતા તેની ખાતરી કરવા
o એવા હકસ્સાઓ કે જ્યાું માત્ર રોકડ ઉપયોગ લેવામાું આવે છે ત્યાું, અરજદારે મકાનમાચલક અને ભાડૂત
અરજદારોને તેમના નાર્ાકીય રે કડગ ની નોંધો કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાું આવે છે .
દ્વારા સિી કરે લી નોટરી કરાયેલ રસીદો પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે .
પટો(ટા). અરજદાર જેના માટે અરજી કરે છે , તે દરે ક કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ માટે અરજદારોએ પ્રવતગમાન,

અમલીકૃત ભાડાપટો અપલોડ કરવો પડર્ે જેમાું ભાડું સ્પષ્ટપર્ે દર્ાગવ્ય ું િોય. હડસેમ્બર 2019 થી જલાઈ 2020ની
વચ્િે જો અરજદારના કોનવડ-અસરગ્રસ્ત એકમ(મો)માું ભાડૂત બદલાયા િોય, તો તેઓએ આ સમયગાળા
દરનમયાન અમલીકૃત કરવામાું આવ્યા િોય તેવા બધા પટાનો સમાવેર્ કરવો પડર્ે.

અરજીની સમીિા અને નાણાાંની ચ ૂકવણી
અરજીન ું પોટગ લ 28 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ બપોરે 12 વાગે EDT પર ખલર્ે અને 13 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ સાાંજે

4 વાગે EDT સધી ખલલ રિેર્.ે એક વાર અરજી પોટગ લ બુંધ થાય પછી અરજીઓની સમીક્ષા કમ્પ્યટર-યાદપ્ચ્છકૃત ક્રમમાું
થર્ે અને પાત્રતા અને સુંપ ૂર્ગતાના આધારે નાર્ાું આપવામાું આવર્ે

NJHMFA અંગ્રેજી અને સ્પૅનનર્માું ઑનલાઇન અરજી પ ૂરી પાડર્ે. NJHMFA એ ઓછામાું ઓછી 10 વધારાની ભાર્ાઓ

બોલનારા લોકોને સમથગન આપવા દૂ ભાનર્યા સેવાઓ સાથે કરાર કયો છે : અરે ચબક, મૅન્ડેહરન, કૅન્ટોનીઝ, ગજરાતી, હિિંદી,

ઇટાચલયન, કોહરયન, પોચલર્, પોર્ગ ગીઝ, અને ટાગાલોગ. પોટગ લના ખલવા અગાઉથી અરજીના અનવાહદત સુંસ્કરર્ો SLEG
કાયગક્રમની વેબસાઇટ પર મળર્ે. તેમની પ્રાથનમક ભાર્ામાું વાત કરી ર્કે તેવા એક પ્રનતનનનધ તરફથી કામકાજના એક

હદવસની અંદર કૉલ પ્રાપ્ત કરવા માટે અરજદારો languagehelp@njhmfa.gov નો સુંપકગ કરી ર્કે છે .
એક વાર રજૂ કયાગ પછી, પાત્રતા અને સુંપ ૂર્ગતા માટે અરજીની સમીક્ષા કરવામાું આવર્ે. NJHMFA વેબ પર દાખલ કરે લી
માહિતીની ખરાઈ કરવા માટે આપેલા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરર્ે. જો NJHMFAના સમીક્ષકો દસ્તાવેજો બાબતે મદ્દો(દ્દા)

ઓળખે, તો તેઓ અરજદારને અરજી પોટગ લ મારફતે જર્ાવર્ે, જે તબક્કે અરજદાર પાસે મદ્દો(દ્દા) ઉકેલવા માટે કામકાજના

પાુંિ હદવસનો સમયગાળો રિેર્.ે જો અરજદાર તેમ કરવામાું નનષ્ફળ જાય, તો કદાિ તેઓ ગ્રાન્ટ સિાય પ્રાપ્ત કરવાની તેમની
તક ગમાવે.
અરજદારોને અરજી પોટગ લ મારફતે સ ૂચિત કરવામાું આવર્ે કે તેમની અરજી સિાય માટે પસુંદ કરવામાું આવી છે , વેઇટચલસ્ટ
પર મ ૂકવામાું આવી છે કે નકારવામાું આવી છે . સિાય માટે પસુંદ કરવામાું આવેલ બધા અરજદારોને પાછળની ચ ૂકવર્ી માટે
તેમની બેંહકિંગ નવગતો (બેંકન ું નામ, ખાતા અને રાઉહટિંગ નુંબરો) અપલોડ કરવા કિેવામાું આવર્ે. અરજી પોટગ લમાું બેંહકિંગ

નવગતો દાખલ કરવા માટે અરજદાર પાસે કામકાજના પાુંિ હદવસ રિેર્.ે જો તેઓ આ સમયગાળાની અંદર તેમની નવગતો
અપલોડ કરવામાું નનષ્ફળ જાય તો તેઓ કદાિ ગ્રાન્ટ સિાય પ્રાપ્ત કરવાની તક ગમાવે.
ગ્રાન્ટ અરજીની અંનતમ મુંજૂરી પછી નાર્ાું ચ ૂકવવામાું આવર્ે. એક વાર ચ ૂકવર્ી કયાગ પછી, NJHMFA ટપાલ દ્વારા

SLEGની ભરપાઈવાળા એકમોમાું રિેતા ભાડૂતોને જર્ાવર્ે. પત્ર ભાડૂતોને જર્ાવે છે કે તે એનપ્રલ અને જલાઈ 2020
વચ્િેન ું પાછલ ું બાકી ભાડું અને લેટ ફી ચ ૂકવવા માટે જવાબદાર નથી.

ફી
આ પ્રોગ્રામ નાર્ાકીય મશ્કેલી પર ધ્યાન આપવાના િેતથી છે , અને તેથી આ કાયગક્રમ માટે NJHMFA દ્વારા કોઈ ફી લેવામાું
આવર્ે નિીં.

વિારાની માહિિી
નાના મકાનમાચલકો માટેના કટોકટી ગ્રાન્ટ કાયગક્રમ (Small Landlord Emergency Grant Program) ના બીજા રાઉન્ડ
નવર્ે વધારાની માહિતી www.njhousing.gov/rentals/sleg પર મળી ર્કર્ે.
કોઇ SLEG પ્રોગ્રામના પ્રનતનનનધ સાથે વાત કરવા માુંગો છો? 866-280-9756 પર અમારા િોટલાઇન ટોલ-ફ્રી પર કોલ કરો
અથવા sleg@njhmfa.gov પર ઇમેઇલ કરો.

