યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી એ “ઓલયકમભિંગ ધ કોયોના
ઈપેક્ટવ ઓન નેળનર એક્વોર્ટસ વ મલળે એક લેબફનાય મોજેર...


યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘાયા તા.-૩-ય૦ય૦ યમલલાયના યોજ ફોયે ૧ય:૦૦ લાગે
''ઓલયકભીંગ ધ કોયોના ઈપેકટવ ઓન નેળનર એક્ષોટસ વ'' મલમક ઉય મલડીમો કોન્પયન્વ (લેફીનાય) ન ું
આમોજન કયલાભાું આવ્ ું શત ું. જેભા મનષ્ાુંત લકતા તયીકે સયતના જોઈન્ટ ડી.જી.એપ.ટી. શ્રી સમલધ ળાશ દ્ઘાયા
કોયોનાની મલકટ સ્ટ્થીમતભાુંથી ફશાય નીકળ્મા ફાદ એક્ષોટસ ઉય તેની શ ું અવય લતાસળે તે અંગે ખ ૂફ જ ભશત્લન ું
ભાગસદળસન આલાભાું આવ્ ું શત ું.
જેભા ચેમ્ફયના પ્રમખશ્રી લી.ી.લૈષ્લએ જ્ાલેર કે કોયોનાની રયસ્સ્ટ્થમત ભાુંથી ફશાય નીકળ્મા ફાદ લેાયઉદ્યોગની પ્રગમત ભાટે એક્ષોટસ કઈ યીતે પયીથી લધાયી ળકાળે તેના ભાગસદળસન ભાટે ડી.જી.એપ.ટી. ના
અમધકાયીઓ વાથે આ લેફીનાયન ું આમોજન કયલાભાું આવ્ છે .
શ્રી સમલધ ળાશે જ્ાવ્ ું કે, મનકાવકાયોને લેાય લધાયલાની રદળાભાું મલદે ળ લેાય નીતીભાું વભસ્ટ્મા નશી ઉબી
થામ તે ભાટે વયકાય તયપથી પોયે ન રેડ ોરીવી કે જે ય૦૧ થી ય૦ય૦ સધી લેરીડ શતી તેની મદત ૩૧ ભાચસ
ય૦ય૧ સધી રુંફાલલાભાું આલી છે . એવ.ઈ.આઈ.એવ. ભાું ઈન્વેન્ટીલ સ્ટ્કીભ મવલામની અન્મ પોયે ન ટેટડ
ોરીવીની સ્ટ્કીભોની ્ મદત લધાયી છે . આનાભાું એભ.ઈ.આઈ.એવ.નો ્ વભાલેળ થામ છે . રાન્વોટસ
ભાકે રટિંગ આમવસ્ટ્ટન્ટ સ્ટ્કીભને ્ રુંફાલલાભાું આલી છે .

તેભ્ે લધભાું જ્ાવ્ ું શત કે, આમાત ભાટેની સ્ટ્કીભ ડી.એપ.આઈ.એ., ઈ.ી.વી.જી.ની લેરીડીટી કે જે ૧રી
પેબ્રઆયી ય૦ય૦ થી ૩૧ જરાઈ ય૦ય૦ દયમભમાન યી થતી શતી તેને ૬ ભરશનાન ું એક્ષટેન્ળન આી દે લા્ ું છે .
એના ભાટે ડી.જી.એપ.ટી.થી એન્ડોવસભેન્ટ કયલાની જરૂય નથી. જેથી કયીને મનકાવકાયોને એક્ષોટસ ભાટે મશ્કેરી
નશી થામ. મનકાવકાયોને કમ્ોઝીળન પી ્ નશી રાગે અને રેટ કટ રાગે છે તો તેભા ્ યીરેકવેળન આી
દીધ ું છે . ટી.એભ.એ. યીપુંડ, ડ્ટી ડ્રો ફેક અને ડ્રો ફેકની મદત ્ રુંફાલલાભાું આલી છે . ય૦ ભાચસથી ય૯ જન
સધીભાું વયકાયી કાભકાજભાું યીટનસ ન બયી ળકામ તો એલા કેવભાું મલબાગ તયપથી કોઈ્ ેનર એકળન નશી
રેલામ ઈ.ીવી.જી અને ઈ.ઓ.્.ની લેરીડીટીને ્ જન ય૦ય૦ સધીની ભાનલાભાું આલળે. એ.ટી.જી.ની મદત
૩૦ જન સધી લધાયલાભાું આલી છે . એભા જ ્નીટોએ ૩૧ ભાચસ શેરા એપ્રલર ભેલી રીધ ું છે . અને તેઓ ૩૦
જન ય૦ય૦ સધી પ્રોડકટળન કયીને એકવોટસ કયળે તો તેઓને ્ ઈન્કભટે ક્ષ ભાટે એકઝમ્્ળન આલાભાું
આલળે.
''મલલાદ વે મલશ્વાવ'' સ્ટ્કીભની મદત ૩૦ જન ય૦ય૦ સધી રુંફાલલાભાું આલી છે . જી.એવ.ટી. યીટનસ બયલાની
મદત જન સધી લધાયી છે . આય.વી.એભ.વી.ની મદત ્ રુંફાલી છે . એભા ઓનરાઈન ેભેન્ટ કયીને
એકટેન્ળન રઈ ળકામ છે . એકવોટસ પ્રોવીઝયના રયરાઈઝેળન ભાટે જે ૯ ભશીનાનો ીયીમડ શતો તેને
આય.ફી.આઈ. એ રુંફાલી ૧ ભશીના સધીનો કયી દીધેર છે . ગડઝવ ાવસરોને શોંચાડલા ભાટે યે લ્લેએ
શુંગાભી ધોય્ે ૩૦ જેટરી સ્ટ્ેળીમર રે નની સલીધા આી છે .
વટીપીકેટ ઓપ ઓયીજીન ભાટે પીઝીકર વટીપીકેટ રેલાની જરૂય નથી. ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ અથલા ડી.જી.એપ.ટી.
ભાુંથી જે રોકો વટીપીકેટ રેતા શળે તેઓએ સ્ટ્કેન કોી વફુંધી મલબાગ કે ઓપીવને ઈભેઈર કયલાની યશેળે. અને
ઈભેઈર થકી જ વટીપીકેટ ભેલલાન ું યશેળ.ે રોકડાઉનની સ્ટ્થીતીભાું ઓરપવ સધી પીઝીકર જલાની જરૂય નથી.
તેભને કશ્ ું કે ટે કનીકર ટે ક્ષાટાઈરભાું ભાસ્ટ્ક અને ભેડીકર સટ મલર પ્રભા્ભાું ફનાલી ળકામ છે . આ વભમ
લધાયે એકવોટસ કયલાનો છે . આથી આ રદળાભાું યાજકોટના ઉદ્યોગ વાશવીકોએ મલચાયલાની જરૂય છે . અને
મનકાવકાયોને કોઈ્ વભસ્ટ્મા શળે તો તેઓ ઈભેઈર કયીને વફુંધીત મલબાગન ું ધ્માન દોયી ળકે છે . જેથી કયીને
મલબાગ વયકાયશ્રી વાથે ભીને વભસ્ટ્માના મનયાકય્ ભાટે પ્રમાવ કયી ળકે. તેભને પાઈનાન્વીમર એન્ડ
એકવોટસ ક્રેડીટ અંગેના સચનો મલબાગને ઈભેઈર દ્ઘાયા ભોકરલા સચન ક્ું શત.
લેફીનાયભાું ભોટી વુંખ્માભાું લેાય-ઉદ્યોગકાયો જોડામેર શતા. તેઓના મલમલધ વલારોના વુંતોકાયક જલાફ
શ્રી ળાશ વાશેફે આ્મા શતા. લેફીનાયન ું વુંચારન ચેમ્ફયના ઉપ્રમખશ્રી ાથસબાઈ ગ્ાત્રાએ કયે ર તેભજ
લેફીનાયભાું શાજય લેાય-ઉદ્યોગકાયોનો આબાય ્ ભાન્મો શતો.

