
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા આગામી રજુ થનાર કેન્રીય બજેટ અંગે ર્ુચનો રજુ કરવામાં આવ્યા... 
 

ર્મગ્ર દેશ તથા વવશ્વમા ંકોરોના મહામારીની ર્ાથે ર્ાથે ઓવમક્રોનનું ર્ંકટ પણ ટોળાઈ રહયંુ છે. જેને કાબુમા ંલાવવા અને દેશના 

લોકો ર્ુરક્ષીત અને ર્લામત રહે તે ભારત ર્રકાર દ્ઘારા અવવરત પ્રયાર્ો ચાલુ છે. અગાઉની વૈશ્વીક મહામારીમાં વેપાર-ઉદ્યોગ ઉપર 

ખુબ જ માઠી અર્ર પડી છે અને આર્થસક મંદીનો પણ ર્ામનો કરી રહયા છે. કેન્ર ર્રકાર દ્ઘારા આગમી ૧લી ફેબ્રુઆરીના રોજ 

બજેટ રજુ થનાર છે. ત્યાર ેવપેાર-ધંધાનો વધુ વવકાર્ થાય અને દેશના અથસતંત્રને આગળ ધપાવવા માટે અમુક રાહતો અને પેકજેો 

અમલમાં મકુવા ખુબ જ જરૂરી છે. જે અતંગસત રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા કેન્રનું આગામી રજુ થનાર બજેટ 

માટે જરૂરી ર્ુચનો કેન્રીય નાણામતં્રીશ્રીમતી વનમસલા વર્તારામન ર્મક્ષ રજુ કરવામાં આવેલ છે. 
 

(૧) ર્ેકશન ૮૦ ર્ી અંતગસત મળવાપાત્ર તમામ રાહતોની પ્રવતસમાન મયાસદા રૂા.૧,પ૦,૦૦૦/- થી વધારી રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/- 

કરવી. 

(ર) સ્ટ્ટીલ તથા મેટલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના કાચામાલ પર બેવઝક કસ્ટ્ટમ ડયુટીમાં ઘટાડો કરવો. 

(૩) વબન વનવાર્ી ભારતીયોએ આવકવેરા ધારા હેઠળ થતી પ્રક્રક્રયા ર્રળ અને છુટછાટ વચ્ચ ેવવથહોલ્હીંગ ટકે્ષ રેટમા ંઘટાડો 

કરવો. 

(૪) તબીબી ર્હાય તરીક ેમળતા કરલાભની માયાસદા વધારવી. 

(પ) વમલ્કત વચેાણ થકી મળવાપાત્ર આવકની મયાસદા વધારવી. 

(૬) ર્ેકશન ૪૦ એ (૩) અંતગસત મળતી રૂા.૧૦,૦૦૦/- ર્ધુીની કર રાહત વધારીને રૂા.ર૦,૦૦૦/- કરવી. 

(૭) નાણાંકીય ભરણા તથા લોનની ચુકવણી અથ ેરોકડ રકમ મહતમ રૂા.ર૦,૦૦૦/- ની જોગવાઈ વર્સ ૧૯૮૪ થી લાગુ કરવામાં 

આવેલ છે. આ જોગવાઈની મયાસદા રૂા.પ૦,૦૦૦/- કરવી. 

(૮) વ્યક્રકતગત આવક વેરાના દર ઘટાડવા. કોપોરેટ ટેક્ષના પ્રવતસમાન રર% તથા તેના ઉપર લાગુ ર્ેર્ તથા ર્રચાજસ  ઉમેરવાથી 

થતા રપ.૧૭% કરતા વાર્ર્સક ૧૦ થી ૧પ લાખ આવકના ક્રકસ્ટ્ર્ામાં વ્યક્રકતગત આવકવરેાનો ૩૦% થાય છે. તમેજ પ૦ 

લાખથી વધારે આવકના ક્રકસ્ટ્ર્ામાં વવવવધ ટેક્ષ તથા ર્રચાજસને ધ્યાને લેતા ૪ર.૭પ% ર્ધુી ટેક્ષ થાય છે.  

(૯) ભાગીદારી પેઢી તથા એલએલપીને લાગુ પડતાં ૩૦% તથા ૧ કરોડથી ઉપરનાં ક્રકસ્ટ્ર્ામા ં૧ર% ર્રચાજસ  તથા ૪% ર્ેર્ 

વર્ુલવામાં આવે છે. જે વધારે જણાય છે. તથા ભેદભાવ દશાસવે છે. તેથી આવા એકમોને રાહત આપવી ખાર્ જરૂરી છે. 

(૧૦) લોન્ગ ટમસ કેવપટલ ગેઈન ઉપર વર્લુવામાં આવતા ર્ુપર રીચ ટેક્ષ વર્લુાત અથ ેકરાયેલ જોગવાઈ પાછી ખેંચવી. 

(૧૧) કરદાતાઓને ''ર્ામાજીક ર્ુરક્ષા'' પરુી પાડવી તથા વર્નીયર ર્ીટીઝન માટે ''હેલ્થ ઈન્સ્ટ્યોરન્ર્ સ્ટ્કીમ'' અમલીકૃત કરવી. 

(૧ર) પ્રધાનમતં્રી આવાર્ યોજના CLSS યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવાર્ ખરીદીની ર્મય મયાસદા આગામી તા.૩૧-૩-

ર૦ર૩ ર્ુધી વધારવી. 

(૧૩) ક્રરયલ એસ્ટ્ટેટ ર્ેકટરને Rationalisation of Taxes નો લાભ આપવો. 

(૧૪) આવાર્ વધરાણ અથ ેલેવાયેલ લોનના કર લાભની પ્રવતસમાન રૂા.ર લાખની મયાસદા વધારી રૂા.પ લાખ કરવી. તેમ રાજકોટ 

ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જાણવલે છે. 
 
 
 
 
 

 


