રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા નિકાર્કારો માટે ર્રકાર દ્ઘારા જાહેર કરાયેલ RoDTEP સ્ટ્કીમિી
જાણકારી-માર્સદર્સિ અંર્ે ઓિલાઈિ વેબીિાર યોજવામાં આવેલ...
કેન્ર ર્રકાર દ્ઘારા નિકાર્કારો માટેિી પ્રોત્ર્ાહિ આપતી MEIS સ્ટ્કીમ િે બંધ કરી તેિી જગ્યાએ િવી RoDTEP (The
Remission of Duties and Taxes on Exported Products) સ્ટ્કીમ તા.૦૧-૦૧-ર૦ર૧ થી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે .
જે અંતર્સત નિકાર્કારોિે પડતી મુશ્કેલીઓ અિે ર્મસ્ટ્યાઓિા નિરાકરણ અથસ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા
તા.ર૭-૦૧-ર૦ર૧ િા રોજ ઓિલાઈિ વેબીિાર યોજવામાં આવેલ. જે માં મુંબઈ નસ્ટ્થત નિષણાંત વકતાશ્રી નમહીર ર્ાહ દ્ઘારા
નિકાર્કારોિે ર્ંપુણસ જાણકારી-માર્સર્દસિ પુરં પાડવામાં આવેલ.
વેબીિારિા પ્રારંભે રાજકોટ ચેમ્બરિા પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષણવ તથા ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ર્ણાત્રાએ ર્ૌિે આવકારી જણાવેલ કે
ર્રકારશ્રી દ્ઘારા નિકાર્કારો માટે પ્રોત્ર્ાહિરપ િવી સ્ટ્કીમ RoDTEP જાહેર કરવામાં આવેલ છે . તેિું યોગ્ય અિે ર્ચોટ માર્સદર્સિ
મળી રહે તે ઉદેર્થી આ વેબીિારિું આયોજિ કરવામાં આવેલ છે જે નિકાર્કારોિે ખુબ જ ઉપયોર્ી બિી રહેર્ે તેવી આર્ા વ્યકત
કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ વેબીિારમાં ખાર્ ઉપનસ્ટ્થત ફીઓિા વેસ્ટ્ટિસ રીજીઓિલ ચેરમેિશ્રી ખાનલદ ખાિ તથા રાજકોટિા
જોઈન્ટ ડીજીએફટીશ્રી અનભષેક ર્માસ એ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા યોજવામાં આવેલ વેબીિારમાં આમંત્રણ આપવા બદલ આભાર
વ્યકત કરેલ તેમજ ર્રકારે નિકાર્કારો માટે જાહેર કરેલ RoDTEP સ્ટ્કીમ અંર્ેિી નવનવધ સ્ટ્પષ્ટતાઓ તથા માનહત નવર્ે જાણકારી
આપવામાં આવેલ. વધુમાં શ્રી અનભષેક ર્માસ એ નિકાર્કારોિે આ બાબતે કોઈપણ ર્મસ્ટ્યા હોય તો રાજકોટ ડીજીએફટી ઓફફર્િો
ર્ંપકસ ર્ાધવા પણ જણાવેલ છે .
વેબીિારિા મુખ્ય વકતાશ્રી નમહીર ર્ાહએ આયાત-નિકાર્ અંર્ેિા નવનવધ પાર્ાઓિી ચચાસ કરી નિકાર્કારો માટે ર્રકારે MEIS
સ્ટ્કીમ બંધ કરી િવી RoDTEP સ્ટ્કીમ જાહેર કરેલ છે તેિી જાણકારી આપતા જણાવેલ કે આ સ્ટ્કીમ માં હજુ અમુક સ્ટ્પષ્ટતાઓ િ
થવાિા કારણે નિકાર્કારો મુશ્કેલીઓ ભોર્વી રહયા છે . શ્રી નમહીર ર્ાહ દ્ઘારા (૧) નિકાર્કારોિે DGFT િા િવા લોન્ચ થયેલ
પોટસલમાં ઓિલાઈિ રજીસ્ટ્રેર્િ કરવા માટે જરરી તમામ માનહતી તથા દસ્ટ્તાવેજો પુરા પાડવા બાબત માનહતી આપવામાં આવેલ.
(ર) ICEGATE માં લોર્ીિ અિે રજીસ્ટ્રેર્િ માટે જરરી નવર્તો અિે પ્રફિયાઓ અંર્ે માનહતી આપેલ. (૩) RoDTEP સ્ટ્કીમ નવર્ે
ર્ંપુણસ માનહતી જે મ કે, આ સ્ટ્કીમ િી પશ્ચાતભુમી એટલે કે તત્કાલીિ MEIS સ્ટ્કીમ િા સ્ટ્થાિે RoDTEP સ્ટ્કીમ દાખલ કરવા માટે
શ્રી જી. કે. નપલાયિા વડપણ હેઠળ નિમાયેલ કનમટીિી રચિા તથા ર્દર કનમટી દ્ઘારા પાઠવવામાં આવેલ અહેવાલ ઉપર કેન્ર
ર્રકારશ્રીએ હાથ ધરેલ પ્રફકિ્રયાઓિી જરરી પ્રાથમીક નવર્તો પુરી પાડયા બાદ આ સ્ટ્કીમ અંતર્સત ઓિલાઈિ રજીસ્ટ્રેર્િ તથા પુરા
પાડવા યોગ્ય દસ્ટ્તાવેજોિી નવસ્ટ્તૃત જાણકારી અપવામાં આવેલ. (૪) RoDTEP સ્ટ્કીમ િે આિુર્ાંર્ીક ર્રકારશ્રી દ્ઘારા જાહેર
કરાયેલ નવનવધ માર્સદર્ર્સકાઓ તથા તાજે તરિી અખબારી યાદીઓ નવર્ે માનહતી આપેલ. (પ) કાયમી ધોરણે રહેતી ભુલો તથા તેિા

નિવારણ અથે હાથ ધરવા યોગ્ય ઓિલાઈિ અમલીકરણ અિે પાલિ કરવા માટેિી નવર્તો નવર્ેરે નવનવધ મુદાઓ ઉપર તેઓએ
પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝિટેર્િ દ્ઘારા નવસ્ટ્તૃત જાણકારી પુરી પાડવામાં આવેલ. ર્ાથોર્ાથ ઉપનસ્ટ્થત નિકાર્કારો દ્ઘારા પુછાયેલ નવનવધ
પ્રશ્િોિી છણાવટ કરી યોગ્ય પ્રત્યુતર આપવામાં આવેલ.
વેબીિારિા અંતમાં રાજકોટ ચેમ્બરિા ખજાિચીશ્રી ઉત્ર્વભાઈ દોર્ીએ ઉપનસ્ટ્થત મહાિુભાવો તથા નિકાર્કારોિો આભાર વ્યકત
કરેલ તેમજ ર્મગ્ર વેબીિારિું ર્ંચાિલ રાજકોટ ચેમ્બરિા માિદમંત્રી
શ્રી િૌતમભાઈ બારર્ીયાએ કરેલ. તેમ રાજકોટ
ચેમ્બરિી અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે .

