




રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા MSMEરે્ક્ટર માટે વળાલ રાહત 
પેકેઝ જાહરે કરળા માનનીય મખુ્યમતં્રી શ્રી વળજયભાઈ રૂપાણી ર્મક્ષ સચૂનો રજુ 
કરળામા ંઆળે.  


વલશ્વવ્માી કોયોના લાઈયવના કશયે વફફ વભગ્ર દેળ રોકડાઉનના તફકકાભાાં વાય થઈ યશમો છે ત્માયે 

તભાભ ઔદ્યોગીક, વ્માાયીક, વનકાવકતાાઓ તથા વેલા પ્રદાન કયતા એકભો બમાંકય નાણાાંકીમ, લહશલટી અને 
હશવાફી મશુ્કેરીઓનો વાભનો કયી યશમા છે. આલા ઔદ્યોગીક એકભોન ેબોગલલી ડતી મશુ્કેરીઓને ધ્માને 
રઈ યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવા એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘાયા વલળા યાશત ેકેજ જાશયે કયલા ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રીશ્રી 
વલજમબાઈ રૂાણી વભક્ષ વલવલધ મદુ્દાઓથી યજુઆત કયલાભાાં આલેર છે. 

 

(૧)  યાજમ વયકાય દ્ઘાયા લસરુાતા વલવલધ ટેક્ષ તથા ડયટુીઝ આગાભી ૬ ભહશના ભાટે યદ કયલા. 
(ય)  એકભો દ્ઘાયા રોકડાઉનનાાં વભમગાા દયમ્માન કભાચાયી તથા ભજુયોને ગાય તથા અન્મ બથ્થા ેટે 

ચકુલલાાત્ર કયોડો રૂવમાનો ફોજો વશન કયી ળકે તે ભાટે પ્રેયણાદામી પ્રોત્વાશન મોજના વત્લયે જાશયે કયલી. 
વલશ્વના ઈવતશાવભાાં જોલા ભેરી અવત પ્રચયુ આથીક ભશાભાયીના નીયભલુાંન ભાટે યાજમનાાં કુર GDP ની 
૧૦% યકભ પ્રોત્વાશન ેટે ચકુલલાની ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રીશ્રીને બાયપલુાક તથા અવયકાયક યજુઆત કયલાભાાં 
આલેર છે. 

(૩)  તભાભ એકભોન ેઆગાભી ૬ ભાવ ભાટે કભાચાયી બવલષ્મનીધી, ESI4 PF, ફોનવ તથા અન્મ વનમત 

ચકુલણીભાાં મહુકત આલાભાાં આલે. 
(૪)  અવનવિત ખચાાઓ જેલા કે, ફેન્ક વ્માજ, વલજફીર, વલભા યકભ, લાવિક રઘતુભ ચાજીવ લગેયે ભાાંથી ૬ 

ભાવ ભાટે મહુકત આલાભાાં આલે. 
()  GST તથા IGST શઠે એકભોન ેભલાાત્ર હયપાંડ તથા લતય ત્લયીત ચકુલલાભાાં આલે તથા યાજમ 

દ્ઘાયા લસરુાતી આલી યકભભાાં ખાવ હકસ્ટ્વા તયીકે ૬ ભાવ ભાટે % વફવીડી ચકુલલાભાાં આલે. 

(૬)  ધાંધાકીમ વલકાવ અન ે વલસ્ટ્તાય ભાટે એકભો દ્ઘાયા કયલાાત્ર વલદેળમાત્રા અન ેઔદ્યોગીક પ્રદળાનોભાાં 
શાજયી આલા લગેયે ય કયલાાત્ર ખચા ેટે પ્રવત યવુનટ / પ્રવત લા રૂા.ય૦ રાખ સધુીની પ્રોત્વાશક યકભ 

ચકુલલી. 
(૭)  એકભો દ્ઘાયા ધાંધાકીમ વલકાવ તથા ઉત્કવા ભાટે થનાય મડુી ખચા જેભ કે શમાત એકભનુાં વલસ્ટ્તયણ કયવ,ુ 

લધાયાની ભળીનયી લવાલલી, બફલ્ડીંગનો વ્મા તથા વલસ્ટ્તાય લધાયલો લગેયે વાંજોગોભાાં થનાય ખચાના ૧% 

સધુીની યકભ વફવીડી તયીકે ચકુલલી. 
(૮)  ઔદ્યોગીકયણન ે વશામ તથા વભથાન પરુુાં ાડલા ભાટે વલકવાલેર જીઆઈડીવીન ે એકભો દ્ઘાયા 
ચકુલલાાત્ર ભાવવક શપ્તા લગેયે ૬ ભાવ ભાટે સ્ટ્થગીત કયલાભાાં આલે. 



(૯)  GST નાાં અભરીકયણ શરેા શમાત લેટ (VAT) અંતગાત ફાકી યશરેા તકયાયી હકસ્ટ્વાઓનુાં મોગ્મ 

વનયાકયણ રાલવુાં. 
(૧૦)  તભાભ એકભોન ેપ્રોટી ટેક્ષની ચકુલણી ભાાંથી ૬ ભાવ ભાટે ભહકત આલી.  

 

 

 

 


