
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રતિતનતિઓએ ગજુરાિ રાજયના મુખ્યમતં્રીશ્રી ભુપને્રભાઈ પટેલ ર્હીિ તિતિિ 

મંત્રાલયોની શભુેચ્છા મુલાકાિ લઈ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના તિતિિ પ્રશ્નોની ચચાસ-તિચારણા કરેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી િપેાર-ઉદ્યોગનું પ્રતિતનત્િ કરિી ૬૭ િર્સ જુની િરરષ્ઠ મહાજન ર્ંસ્ટ્થા છે. જે હર હમંેશ 

િેપાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોના યોગ્ય અને ર્ચોટ તનરાકરણ લાિિા માટે અગ્રેર્ર રહે છે. િમેજ કેન્ર િથા રાજય ર્રકારમાં રજુઆિો 

કરી ઉદ્ભિિા પ્રશ્નોનું યોગ્ય તનરાકરણ લાિિા                       પ્રયાર્ કરે છે.  
 

િાજેિરમાં રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િષૈ્ણિ, ઉપપ્રમખુશ્રી પાથસ ગણાત્રા, માનદ્ મંત્રીશ્રી નૌિમભાઈ બારર્ીયા, 

ર્હમંત્રીશ્રી રકશોરભાઈ રૂપાપરાએ ગજુરાિ રાજયના મુખ્યમતં્રીશ્રી ભુપને્રભાઈ પટેલના કાયસકાળને ૧૦૦ રદિર્ પૂણસ થયેલ હોય 

ત્યાર ેિેઓની ગાિંીનગર ખાિે રૂબરૂ શુભેચ્છા મુલાકાિ લીિેલ. િમેજ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના િેપાર-ઉદ્યોગના તિતિિ પ્રશ્નોના યોગ્ય 

તનરાકરણ માટે ચચાસ-તિચારણા કરલે. ર્ાથોર્ાથ રાજયના ગૃહમંત્રીશ્રી હર્સભાઈ ર્ંઘિીજી, ઉદ્યોગ મતં્રીશ્રી જગદીશભાઈ પંચાલજી, 

બી.જે.પી. અધ્યક્ષા શ્રી ર્ી.આર. પાટીલજી, િાહન-વ્યિહાર મતં્રીશ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણીજી ની પણ શુભેચ્છા મુલાકાિ લીિેલ. 

િેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જણાિેલ છે. 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા GST અિગંસિ ટેક્ષટાઈલ ર્ેકટરના દરમા ંકરાયેલ િરખમ િિારામાં ફેરફાર કરિા 

કેન્ર િથા રાજય ર્રકારમાં રજુઆિ કરિામાં આિેલ... 
 

ર્િિ બ ેિર્સની કોરોના મહામારીની ભયંકર અર્રને કારણ ેિમામ ર્ેકટરોના ઉદ્યોગો પર ગભંીર અર્ર પડેલ છે અને આર્થસકમંદીનો 

ર્ામનો કરી રહયા છે. હાલમા ંકોરોના મહામારીની ર્ાથે ર્ાથે ઓમીક્રોનનું ર્ંકટ પણ ભારિ દેશ પર ટોળાઈ રહયંુ છે. આ બંન્ને 

મહામારીને કાબમુા ંલેિા ર્રકારશ્રી દ્ઘારા અતિરિ પ્રયાર્ો ચાલંુ છે. જે ર્રાહતનય છે. 
 

ર્રકારશ્રી દ્ઘારા િાજેિરમાં GST અિંગસિ ટકે્ષટાઈલ ર્ેકટરમાં પ% ના દરમાં િિારો કરી ૧ર% કરિામાં આિેલ છે. આિો િરખમ 

િિારો કરિાથી ર્મગ્ર ટેક્ષટાઈલ ર્ેકટરમા ંમોંઘિારી િિિાની ર્ાથ ેર્ંપુણસ પણે ભાગંી પડશે િિેું સ્ટ્પષ્ટ પણે માનિું છે. કારણ ક,ે 

અગાઉની કોરોના મહામારીના તહર્ાબે િેઓ માંડ-માંડ પોિાના િેપાર-િંિામાંથી ઉજાગર થિા પ્રયાર્ કરી રહયા છે. િેિામાં આિા 

૭% જેટલો િરખમ િિારો ટેક્ષટાઈલ ર્ેકટર માટે ખબુ જ અન્યાય જનક જણાઈ રહયંુ છે. 



 

િેથી ટેક્ષટાઈલ ર્ેકટરમા ંGST અંિગસિ પ% નો જુનો દર યથાિાિ રાખી િાત્કાલીક આિા ર્ેકટોરોને યોગ્ય ન્યાય મળે િે માટે રાજકોટ 

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા કેન્રીય નાણામંત્રીશ્રીમિી તનમસલા તર્િારામનજી, ટેક્ષટાઈલમતં્રીશ્રી તપયુર્ ગોયેલજી િથા 

રાજયના નાણામંત્રીશ્રી કનભુાઈ દરે્ાઈ ર્મક્ષ રજુઆિ કરિામા ંઆિલે છે. િમે રાજકોટ ચમે્બરની અખબારી યાદીમાં જણાિેલ છે. 

 


