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Travel Information अ�तर रा�य या�ा जानकार� Economic Recovery Grant Application 
Process आभथक सधार अनदान आवदन ��भया  

Ask a Question | एक ��न सो�नहोस |  तपाईका ��नह�को उ�र खो�न हा�ो �वचा�लत खोज 
उपकरण �योग गह�स।  Stay Informed | स�भत रहनहोस |  हा�ो को�लड-१९ आलथक र 
सामदालयक �लत�लया �यिजटर / समाचार-प�लकाको सद�यता �लह�स।  

Resources for Business �यवसायको ला�भ ससाधनह� 
Resources for Individuals �यि�तह�को ला�भ ससाधनह� 
Resources for Communities समदायह�को ला�भ ससाधनह�  

VERMONT EMERGENCY ECONOMIC RECOVERY GRANTS ि◌म�ट आपतकाल�न 
आभथक सधार अनदानह�  

�शवार, जर् १९, २०२० मा, �गर� �क�ट कार ्� ऐर ् - ११५ मा ह�ता�र गि◌रय्ो , "आपत�काीर ् आलथक सधार अदा�र ्                   
लसज◌रा् गर् स�ब�धमा एउटा ऐर।्" ऐर् ११५ मा (पल�हा एस.३५० ) आपत�काीर ् आलथक सधार अदा�क� ि◌ालग                
७० लम�लयर् �डर सा�म छ। यी कोषह� सघीय कोरोि◌रा्ाइरस राहत कोष (CRF) CFDA # २१.०१९ को                
मा�यमबाट ि◌म�ट राि�याई उ�प�ध गराइएको छ। वालण�य र सामदालयक लवकासको एज�सी (ACCD-            
एसीसीडी) र ि◌म�ट कर ल�वाग सग ल�मर यी रकमह�को स�चाक� ि◌ालग काम गछ�र।्  

लबह�बार, िजाई २, २०२० मा , �गर� �क�ट कार ्� H-966(एच.९६६) मा ह�ता�र गि◌रय्ो , जसमा लव�ल�न                
�यवसाय ��का ि◌ालग अलतरर�त ९६ लम�लयर् �डर सा�म छ र दब एसीसीडी र अ�य एज�सीह� जसमा माव�                 
सवा एज�सी, �शासर् एज�सी, र कलष, खा�य अलर् बजारह�को एज�सी सलहतका एज�सीह� �वारा सचा�लत              
हुछ�।  

आलथक सधार अदा�ह��को आवदर ्��लया सोमबार, िजाई ६ ताररखका लदर ्ख�छ।  

एसीसी�डी कर ल�वाग र अ�य रा�य एज�सीह� ज�स ि◌म�ट �यव�थालपकाबाट कह� �यवसालयक �कारह� र              
�वालम�वका सरच◌रा्ह�का ि◌ालग कोष �ा�त गरकाछर,् उ◌री्ह� सग सम�वय गरर आलथक सधार अदा�ह��             
स�चार ् गछ�। �तको "कहा र कसर� �म आवदर् गर?्" ख�डमा वा ि◌ागमा लवशष �यवसाय ��ह�को ि◌ालग थप                 
जाका�र�को ि◌ालग हह�स।  

What are the eligibility criteria for the Economic Recovery Grants administered by 
ACCD? एसीसीडी �वारा �साभलत आभथक सधार अनदानह�को ला�भ यो�यताका मापद�डह� क-क 
हुन?  एक यो�य �यवसाय एउटा गर सावजलक� , लज� स�था हुप�छ�  जर ्:  

- अलधवालसत छ वा यसको �यवसायको �ाथलमक �थार ्
ि◌म�टमा छ,  
- एक वा अलधक गर-मा�लक कमचार�ह� ि◌म�टमा छर,् - अपवाद सलहत जहा श�य कमचार�का साथ 



मल�हा  

र अ�पस�यक �वालम�वका �यवसायह� एसीसीडी मात� अदा�क� ि◌ालग यो�य हु�छर,् - ��अर� १५, २०२० 
अलघ �खा र स�लय लथयो. - आवदक� समयमा �खा छ, वा को�लड-१९ को �लतब�धको कारण ब�द गर ्
आव�यक छ तर को�लड-१९  

को �लतब�धह� हटाएपलछ पर:् खो� ्आ�्◌ो अ�ल�ा�याई �मालणत गर ्स�दछ, - एक �यवसाय वा 
सगठर ्होइर,् र ्त एक �यापार वा सगठक� एक सहायक र ्हो, वा एक �यवसाय वा  

सगठक� �वालम�वमा पलर ्छर,् ज�स �क राज�व $ २०,०००,००० ि◌�दा अलधक ररपोट गर�एको छ, - माच 
१, २०२० दखख अग�ट,३१, २०२० स�मको कर ्एक मलह◌रा्को अवलधमा �क राज�वमा ५०% वा सो ि◌�दा  

बढ� लगरावट ि◌एको अि◌रव् छ, जर ्२०१९ मा �य मलह◌रा्को �त◌रा् गदा ि◌एको लथयो, - �हा अ�याय ७ 
लदवा�लयापमा� वा क�गापमा� छर,् - ि◌म�ट कर ल�वागसग रा�ो ख�थलतमा छ वा रा�ो छलबमा छ , - 
ि◌म�ट रा�य सलचवको साथ रा�ो छलब छ वा रा�ो ख�थलतमा छ - ि◌म�ट रा�यका अ�य एज�सीह� र 
ल�वागह�वाट एक ि◌म�ट आपतका�लर ्आलथक रर�कर�/सधार  

अदा�र ्�ा�त ि◌एको छर।्  

Where and How Do I Apply? कहा र कसर� मल आवदन ि◌न?  

िजाई ६ ताररख दखख श� गद, ल�न� �यवसायह� र गर-िि◌ाकार� स�थाह�� आलथक सधार अदा�ह��को ि◌ालग 
आवदर ्लदर ्स�म हुछ�र:्  

- यलद तपाई एक �यवसाय हो जर ्म�य �पमा र�टर�ट, बार, वा ि◌लजग स�पल� हो ज�स कोठा र ि◌ोजर ्कर 
स�कर ्गदछ, वा ख�ा, म◌रो्र�जर ्वा म◌रो्र�जर ्स�चार ्/ कायह� ज�स ल�बी र �योग कर स�कर ्गदछ र 
मालसक वा ि◌मालसक आधारमा ि◌म�ट कर ल�वा�गाई ररपोट गदछ ि◌र,् तपािई िजाई ६, २०२० बाट स� गरर 
कर ल�वागको साथ अदा�क� ि◌ालग आवदर ्लदर ्पदछ। उदाहरणह�: र�टर�ट, बार, हो�ट, लव�ा�माय, ख�ा 
�टोर, अि◌रा्इर ्रर�ट, गो�फ कोस, �चल�च / लसमा� �ह - सब अ�य �यवसायह� जर ्कोठा र ि◌ोजर ्कर र / वा 
ल�बी र �योग कर स�कर ्गदर्�, वा यलद तपाईको �यवसा�य तपाईको सम� राज�वको �यत�म रकमको ि◌ालग 
यी करह� बार कर ल�वा�गाई ररपोट गदछ ि◌र,् एसीसीडीसग अदा�क� ि◌ालग आवदर ्लदप�छ�। िजाई ६, २०२० बाट 
यहा आवदर ्लदह�स।  उदाहरणह�: लमा�ता, स�पल� �यव�थापर,् लमा�ण, ररया�टर - गर- िि◌ाकार� �का र 
सा�कलतक सगठह��� एसीसीडी मात� अदा�क� ि◌ालग आवदर ्लदर ्पदछ। िजाई ६, २०२० बाट  यहा आवदर ्
लदह�स।  उदाहरणह� : स��हाय, लथएटर/◌रा्टक�शाा, ि�यार�/�दशर ्ि◌वर,् �दशर ्�का समह - मल�हा - र 
अ�पस�यक �वालम�वका �यवसायह��, जर ्अ�य कर ्�� लवशष का�यम अ�तगत पदर,् एसीसीडीसग वा मात� 
अदा�क� ि◌ालग आवदर ्लदर ्पदछ। यसमा श�य कमचार�ह� सलहत मल�हा- र अ�पस�यक �वालम�वका 
�वालम�वह� समावश छर।् िजाई ६, २०२० बाट  यहा आवदर ्लदह�स।  

- आउटडोर अथात बालहर� म◌रो्र�जर ्�यवसायह�� एसीसीडी मात� अदा�क� ि◌ालग आवदर ्गप�छ�। िजाई ६, 
२०२० बाट  यहा आवदर ्लदह�स।  उदाहरणह�: �क� ��ह�, �ट ��ह�, आरोहण क��ह�, बाइक टरह�  
आलथक सधार अदा�का� ि◌ालग आवदकह�� �यवसालयक �कारह� र मालथ सचीब�ध �वालम�वका 
सरच◌रा्ह�को ि◌ालग उ◌री्ह�को आव�यक जाका�र� एसीसीडी मात� अि◌रा्इर ्आवदमा� इप�ट गर ्वा ि◌गाउर ्
पदछ र आवदर ्बझाउर ्पदछ। समयमा महर-छाप ि◌गाएर बझाए पलछ, �यो आवदर ्"समी�ा ि◌ाम" मा 
राखखछ�। अदा�र ्रकम पल�हा आउआ�वदर,् र पल�हा सवा गरको आधारमा �दार ्गररछ�। आवदह�� पश गर�एको र 



�ा�त ि◌एको ि◌ममा समी�ा गररछ�। एसीसी�डी डाटा वा जाका�र� ��ह�को ि◌स जाच गदछ र आव�यक 
कागजातको �माणीकरण गरर लक त �वीकार गर,् लक त अ�वीकार गर,् वा अलधक जाका�र� र / वा सधारको 
ि◌ालग आवद�काई लता� गर ्गदछ। �यवसायह� र गर-िि◌ाकार� स�थाह�� अलर ्�त सचीब�ध �यवसाय 
�कारह�� यो�यता, लठक समय र कोषको ि◌ालग आवदर ्लदर ्��लयाको बारमा अलधक लववरणह�को ि◌ालग 
पलहचार ्गररएका एज�सी वा ल�वा�गाई रर� गप�दछ: - कलष उ�पादकह� र �ोससरह�� कलष, खा�य र बजार 
(AAFM-एएएए�म) को एज�सी मात� कोषका ि◌ालग आवदर ्लदर ्स�दछर।् एएएए��म द�ध उ�पादक र 
�ोससरह��ाई २५ लम�लयर ्�डर, गर-डयर�/द�ध कलष उ�पादकह��ाई ५ लम�लयर ्�डर, कलष �माह��ाई 
$५००,००० �डर, र क�खमा २ लम�लयर ्�डर कलष �म सगठह��को ि◌ागी �म ि◌लम उ�यम बोडमात� �दार ्गछ�। 
यी अदा�ह��को ि◌ालग आवदर ्लदर ्बारमा जाका�र� यो �लकमा उ�प�ध छ: 
https://agriculture.vermont.gov/vermont-covid-agriculture-assistance-program.  

- वर् �यवसायह�, म�यतया �ब�धर,् �स�, टलकग, �स�करण, उ�पादर,् ि◌ाखटग, वा ि◌म�टको ज�गबाट �ा�त              
गरका वर् वा काठका सामाह�� लवतरण गर् ि◌गायत वर् सवाह�को परामश र काठका उ�पादह��का मा�यलमक               
लमा�ताह� वा उ�पादकह�� वर,् पाक र म◌रो्रजर् ल�वाग �वारा �शालसत वर् आलथक ख�थर�करण का�यमको              
ि◌ालग ५ लम�लयर् �डरको आवदर् लदप�दछ। यी अदा�ह��को ि◌ालग आवदर् लदर् बारमा जाका�र� यो �लकमा               
उ�प�ध छ  https://fpr.vermont.gov/FESGrantProgram.  

- �वा��य सवा �दायकह�� माव� सवाको एज�सी (AHS-एएचएस) को मा�यमबाट कोषका ि◌ालग आवदर ्लदर ्
पदछ। एएचए�स २७५ लम�लयर ्�डरको �वा��य सवा �दायक ख�थर�करण अदा�र ्का�यम �ब�ध गदछ जसमा 
�वा��य सवा �दायकह�को लव�तत स�या समावश छ: अ�प�ताह�, लज� लचलक�सा अ�यासह�, द�त 
लचलक�सक, �वा��य क��ह�, �योग�शाा र इमलजग क��ह�, माल�सक �वा��य �दायकह�, पदाथ द�पयोग 
लवकार उपचार �दायकह�, आपत�काीर ्लचलक�सा सवा र एि�ब�स �दायकह�, शार�ररक लचलक�सक, 
पोलडयालट�ट(ख�टा रोग �दायकह�), ऑ�टोमलट�ट(आखा र च�माको �दायकह�) , काइरो��टस, र 
लचलक�सा अ�यास बोड वा �यावसालयक लवलय�मक� का�याय �वारा इजाजत �प पाएका अ�य �वा��य सवा 
�दायकह� । यसमा घर �वा��य र हसलपश (धम�शाा) एज�सीह� , ◌रा्मसी सवाह�, र द�घ-अवलध हरचाह 
�दायकह� समावश छर।् एएचए�स यसको आवदर ्पो�ट खो� ्िजाई १३ को ह�ता ि◌ल�त गरररहको छ। 
�दायकह�� १५ अग�ट, २०२० स�म ख�डग/ कोषका ि◌ालग आवदह�� पश गर ्स�नछर।् कोषह� उ�प�ध हुि�ज 
स�म कोष रकम आव�यकताको आधारमा लवलय�लजत हुछ�  । सगठह��� यस का�यमको बारमा अि◌रा्इमा� बढ� 
लस�न वा ब�न स�दछर ् https://humanservices.vermont.gov/. - �बा सवा �दायकह��, गमी यामका 
�या�पह��, र ि�क सलकए पलछका का�यमह�� माव� सवाको एज�सी (एएचएस) को मा�यमबाट कोषका ि◌ालग 
आवदर ्लदर ्पदछ। �बा सवा �दायकह�, गमी यामका �या�पह� र ि�क पलछका का�यमह�का ि◌ालग 
एएचए�स अलतरर�त परः्स� गर ्अदा�र ्र अ�य ि◌ागतह� �दार ्गर ्१२  
लम�लयर ्�डर �ा�त गरकोछ। सगठह��� यो �त लदएको अि◌रा्इर ्�लक मात� आवदर ्गप�दछ 
https://dcf.vermont.gov/cdd.  

- शहरह�, ग�रह�, गाउह� तथा अ�य सरकार� लय�गह�� कोषको ि◌ागी............. �शासक� एज�सी मात� लव�दर ्              
गर् पर ् हु�छ। यो �शासक� एजि�सी लवशष अदा�र ् कोषको �यव�थापर् वा स�चार ् गदछ र �था◌री्य सरकार�                
इकाईह��ाई लदस�बर ३० वा �यो ि◌�दा अलघ ि◌एका जोखखम �मो बापतका �तब, उपकरण र आपलतह�,               
सरस◌रा्ई, ि◌वमा� गररएको पररवतर,् अलतरर�त समय काम ि◌गाए बापतको �लतपलत, कमचार�ह��ाई           
पल�हो- �लत�लया आव�यकताको ि◌ालग परः्लद�शर् गर ि◌गायतका को�लड-१९ स�बख�धत उपय�त खच           
अदा���वारा �लतपती गदछ र अ�य कर् पलर् को�लड-१९ स�बख�धत खच जर् सलघय आपत�काीर ् �यव�थापर्              
एज�सी ि◌गायतका अ�य कर् कोषको �ोतह�� सहयोग ग�र, �यो पलर् अदा���वारा �लतपती गदछ I अलधक               



जाका�र�ह� यो �लकमा पाइ�छ  https://aoa.vermont.gov/.  

- ए�क �वालम�व ि◌एका �यापार-�यवसायह� जो एक ज◌रा् �यख�तको �वालम�वमा छ र कमचार�ह� छर्� ि◌र,्               
ती आलथक सधार अदा�का� ल�ख� यो�य हुदर ्� । तपाईको �यापार-�यवसायह� अ�पश�यक वा मल�हाको             
�वालम�वमा छर्� ि◌र ् आलथक सधार अदा�का� ि◌ागी यो�य हुर ् क�खमा १ ज◌रा् कमचार� हुर ् आव�यक छ जो                 
�यवसायको मा�लक हुर ् ि◌एर् । �यो कमचार� "ड��य-२" कमचार� हुर ् आव�यक छ अथात तपाईको �यवसा�य               
�यस कमचा�र�ाई ड��य-२ �दार ् गर ् �यव�था हुप�छ। ती कमचार�ह� आलशक कमचार� ि◌ए पलर् हु�छ, पण               
समय काम गर् कमचार� हुर ् ज�र� छर।् तपाई ड��य-२ कमचार� रलहत �यवसायको ए�लो मा�लक हुहु��छ ि◌र्                
ि◌म�ट सामदालयक लवकास का�यम मात�का अदा�ह��का ि◌ालग यो�य हुर ् स�नहु�छ। यो का�यम अल�ह उ�प�ध              
छर ्तर िजाईको म�यमा उ�प�ध हुर ्आश गरका छ ।  

कपया �यार ् रहोस, एक लव�द�काई �मा एक अदा�र ् �वीकत हुछ� । एउटा �यवसाय लव�ल�न एज�सीह� मात� एक                 
ि◌�दा धर अदा�का� ि◌ागी यो�य हुर ् स�दर।् आ�्◌ो लवक�पह� ब�न तपाईको आ�्◌ो �यवसायसग स�बख�धत              
एज�सीमा स�पक ग�होा�। यद� तपाई सग ��नह� ि◌ए, यो प�ठको अ��यमा रहको "आलथक सधार अदा�ह��को               
ि◌ािइ �याट"/ "Economic Recovery Grants Live Chat" �योग गरर हा�मीाई स�पक गर ्स�न हुछ�।  

How will Economic Recovery Grant amounts be determined? आभथक रर�कर�/सधार 
अनदान रकमह� कसर� भनधारण ि◌ररनछ ?  

एसीडीडी र कर ल�वाग �वारा �शालसत/सचा�लत आलथक सधार अदा�ह��को ि◌ालग �त लदइएका पर�कार �स 
एउट हु�छ। ि◌म�ट रा�यका अ�य एज�सीह� र ल�वागह�बाट अदा�र ्कोष �ल�न हुर ्स�छ। एसीडीडी र कर 
ल�वाग �वारा �शालसत आलथक सधार अदा�ह��को रालश ल�न��लखखत �स �वारा तय हुछ�  वा �ा�त हुछ�  ; 
अलकत/सलचत �क वालषक आ�दा◌री् वा राज�व ( वा ि◌ोजह�� र कोठाह�मा वालषक सय�त �क ल�बीह� वा 
ल�बी र �योग कर ररटस�मा ररपोट गर�एको रकम ) ि◌ाई १० �लतश�त गणा गरर , �यसबाट �यवसाय अवरोध 
ि◌ए प�चात कर ्लवमाको आय घटाउर ्पदछ। अदा�र ्रकम $५०,००० ि◌�दा अलधक हुर ्स�दर।् ��यक �यवसाय 
वा सगठक� आवद�क एउटा �मा अदा�र ्पाउर ्स�दछ।  

What should my business do in preparation for the ACCD application? मरो 
�यवसायल एसीसीडी आवदनको तयार�को ला�भ क ि◌नपदछ ?  

तपाईको अदा�र ्आवदर ्परा गर ्तयार हुक� ि◌ागी कलह आधा�रत जाका�र�ह� यहा छर ्। तपािई आ�्◌ो 
�यवसायको बारका जाका�र�ह�को कह� कराह�को परा �ार ्हुर ्आव�यक पदछ: - तपाईको ि◌म�ट खाता पलहचार ्
�ब�र ( ि◌म�ट कर ल�वा�ग �योग गरको ) र सघीय रोजगारदाता पलहचार ्�ब�र (FEIN)  

- तपाईको क�प◌री्को ि◌ागी उपय�त NAICS (एनएआईसीएस) कोड। (गर-◌रा्◌रा्मखी वा गर- िि◌ाकार�            
�यवसायमा उपय�त एए�आईसीएस कोड हु�र ् स�छ र यस आव�यकताबाट छट लदइ�छ।) उ�र� अमररक� उ�योग              
वगीकरण ��णाी (एनएआईसीएस) सय�त रा�य अमररका, �याडा� र म�खकोमा उ�योग �वारा �यवसा�याई            
वगीकत गर् �योग गरर�छ। ��यक �यवसा�य यसको ि◌ालग छ-अकको एनएआईसीएस कोड �ब�र �यवसायमा             
बहुमत गलतलवलधह�का आधारमा लधा�रण गदछ। जब तपाई आ�्◌ो सघीय आय कर ◌रा्िइ गहु��छ, तपािई              



एक "�यापार कोड" �दार ् गहु��छ जर् (एनएआईसीएस) �ब�रमा आधाररत हु�छ र तपाईको �यापार कर ◌रा्िइ गक�                
ि◌ालग जाका�र�मा ती कोडह�को ता�लका समावश हु�छ।  

- बीमा, पीपीपी, EIDL, वा कर ्पलर ्अ�य सघीय का�यमबाट तपािई को�लड-१९ को �लतह�को पररणाम �व�प 
�ा�त गि◌रए्को कर ्पलर ्�लतपलतको बारमा रकम र �ोतको जाका�र�। - यद� तपाई कर ल�वाग सग रा�ो 
ख�थलतमा हुहु��छ लक हुहु��द◌रा्। तपाईको �यवसायको ि◌ालग रा�ो ख�थलत ि◌क� सब आव�यक कर लता�ह� 
ि◌ररएका छर ्र सब करह� ि◌�ता◌री् गररएको छ, वा यलद तपाईको परा◌रो् बाक� करह� तपािई लतर ्छ ि◌र,् 
तपाई ती करह� लतर ्ि◌�ता◌री् योज◌रा्मा हुहु��छ। यलद तपाईसग तपाईको �यवसायको कर ्ि◌�तार ्ग�ररएको 
करह� छर ्ि◌र,् तपािई ि◌�तार ्योज◌रा् अर�ध गर ्�क गर ्स�नहुछ�  (८०२) ८२८-- २५१८ । कर ्पलर ्करदाता जो 
कर ल�वाग सग रा�ो ख�थलतमा छर्� ि◌र,्अदा�क� ि◌ालग अयो�य ठा�न सलक�छ। - तपािईाई य�तो जाका�र� 
�दार ्गर ्ि◌ल�छ�  जर ्एक ड��य -९ ◌रा्रममा ि◌रा् पार ्सलक�छ।  

आवदमा� आलथक लववरणह� र कर जाका�र�ह� ि◌गाउर् पर ् वा अ�पोड गर् आव�यक पलर् पदछ। आवदकह��               
ल�न� कागजातह�को पीडीएर ् स�करणह� तयार गप�छ� र तपािई आवदर् ि◌र ् स� गर् अलघ अ�पोड गर् वा                
आवदमा� ि◌गाउर ्यी कागजातह� तयार हुप�दछ।  

आवदकह�� आवदर ्��लयाको ि◌ममा �क ४ कागजातह� अ�पोड गप�दछ। 
१-२०१९ को आय लववरण मलह◌रा्-मलह◌रा्को लहसाब सलहत २-२०२० आय 
लववरण (YTD-�सा ि◌रको कमाई) मलह◌रा्-मलह◌रा्को लहसाब सलहत 
३-२०१९ को सघीय कर ररटर(्लता� ) ४- २०१९ को ि◌म�ट रा�य कर ररटर(्लता�)  

Stay Informed स�भत रहनहोस  यलद तपाई आलथक रर�कर�/सधार अदा�र ्का�यम को बारमा अपडट वा या� 
जाका�र� �ा�त गर ्चाहाहु��छ ि◌र,् ACCD को को�लड-१९ आलथक र सामदालयक �लत�लया 
�यिजटर/समाचार-�पको ि◌ागी साइर-्अप/दता गह�स।  Subscribe to Receive Updates 
अ�यावभधकह�/अपडट वा नया जानकार� �ा�त ि◌न सद�यता भलनहोस  

Support Center समथन क��  यलद तपाईसग यो�यताको बारमा, अदा�र ्आवदर ्��लयाको बारमा वा 
तपािई कहा अदा�क� ि◌ालग आवदर ्गर ्पर ्हो ि◌�न बार थप ��नह� छर ्ि◌र,् आलथक रर�कर� /सधार अदा�र ्
सहायता क��मा ८०२-८२८-१२०० मा �क गरर सोमबार दखख �शबार लबहार ्८:०० बज दखख �बका ५:०० 
बजस�म र शलबा�र लबहार ्९:०० बज दखख लदउसो २:०० बज स�म प�न सलक�छ। समथर ्क�� शलबा�र िजाई 
४, २०२० मा ब�द हुछ�।.  

Frequently Asked Questions बार�बार सोभधन ��नह�  आलथक रर�कर�/ सधार अदा�क� बारमा 

अलधक जाका�र�को ि◌ालग �ाय: सोलधर ्��नह� पढह�स।  Frequently Asked 
Questions बार�बार सोभधन ��नह�  

आलथक रर�कर�/ सधार अदा�क� बारमा अलधक जाका�र�को ि◌ालग �ाय: सोलधर ्��नह� पढह�स।  



Emergency Executive Orders आपतकाल�न कायकार� आदशह�  

ि◌खरका आपात�काीर ्कायकार� आदशह� र पररलश�टह� प�ा ि◌गाउह�स ।  

Administration Guidance �शासन �मादशन  

ि◌म�टका �यवसायह�का ि◌ालग ि◌खरको �शासर ्लद�शर ्प�ा 
ि◌गाउह�स।  

State and Partner Resources रा�य र साझदार ससाधनह�  

ि◌म�ट रा�यका अ�य एज�सीह� र ल�वागह�को 
मागदशर।्  


