રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી, રાજકોટ એન્ીનીયરીંગ એર્ોર્ીએશન તથા રાજકોટ ટેક્ષ કન્ર્લ્ટન્ટ ર્ોર્ાયટીના ર્ંયુકત
ઉપક્રમે કેન્રીય બજે ટ ર૦રર-ર૩ પર ગુજરાતના અગ્રણીય કરવેરા ર્લાહકારશ્રી મુકેશભાઈ પટેલના વકતવ્યનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું...
કેન્રના નાણામંત્રીશ્રીમતી નનમસલા નર્તારામની દ્ઘારા જાહેર કરાયેલ કેન્રીય બજે ટ ર૦રર-ર૩ અંગે ર્ંપણ
ુ સ જાણકારી વેપારઉદ્યોગકારો તથા આમપ્રજાને મળી રહે તે માટે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી, રાજકોટ એન્ીનીયરીંગ એર્ોર્ીએશન
તથા રાજકોટ ટેક્ષ કન્ર્લ્ટન્ટ ર્ોર્ાયટીના ર્ંયુકત ઉપક્રમે ગુજરાતના અગ્રણીય કરવેરા ર્લાહકારશ્રી મુકશ
ે ભાઈ પટેલના વકતવ્યનું
આયોજન કરવામાં આવેલ. જે માં તેઓએ બજે ટની જોગવાઈઓ અને તેની અર્રો અંગે નવગતવાર જાણકારી આપેલ.
કાયસક્રમના પ્રારંભે રાજકોટ ચેમ્બરના માનદત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ મુખ્ય વકતાશ્રી મુકેશભાઈ પટેલ તથા ર્ૌ ર્ભ્યોશ્રીઓને
આવકારી બજે ટ અંગન
ે ી નવસ્ટ્તૃત જાણકારી ર્ૌને મળી રહે તે માટે આ કાયસક્રમનું આયોજન કરેલ છે . તેનો ખ્યાલ આપ્યો.
કાયસક્રમમાં ઓનલાઈન જોડાયેલ શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ દ્ઘારા બજે ટનું નવશ્લેષણ કરતા ભારત દેશ આઝાદીના ૭પ વષસની ઉજવણીના
ભાગરૂપે આવતા રપ વષસના રોડ મેપ ર્ાથે બજે ટ તૈયાર કરાયેલ છે . નવશ્વના ટોચના દેશોની ર્ાથે ટોચની હરોળમાં આવે તે માટે
ીડીપી ગ્રોથ આ વષે ૯.ર થઈ શકે તેવી આશા છે . આ બજે ટમાં આ વખતે ખાર્ એવી કોઈ જોગવાઈઓ થયેલ નથી અને ઈન્ડીવ્યુઝલ
કે MSME તથા નાના ઉદ્યોગોને ખાર્ લાભ મળેલ નથી તેમ જણાવતા. ખાર્ કરીને આવકવેરાના દરમાં પણ કોઈ ફેરફાર નથી, તેમજ
ફેર્લેર્ એર્ેમન્ે ટમાં ર્ુધારાઓ અને અપીલ અંગ,ે આવકવેરા રીટનસમાં ર્ુધારામાં ર વષસના ર્મયગાળા અંગ,ે એન્યુઅલ ઈન્ફોમેશન
સ્ટ્ટેમેન્ટ (AIS) અને 26AS અંગ,ે આવકવેરાની કેર્ ક્રેડીટ અને અનર્ીકયોર લોનની નવી જોગવાઈ અંગે, ર્રચાજસ અને ર્ેર્
નબઝનેશમાં ખચસ તરીકે હવે બાદ મળશે નનહ તે અંગે, એગ્રીકલ્ચર ર્ેકટરમાં પણ ઘણી રાહત આપેલ તે અંગે, કોપોરેટ ટેક્ષ અંગ,ે ક્રીપ્ટો
કરન્ર્ીની આવક પરના ટેક્ષ નવગેરે બાબતો ધ્યાને મુકી બજે ટ અંગે નવસ્ટ્તૃત છણાવટ કરેલ.
ત્યારબાદ ઉપનસ્ટ્થત શ્રોતાગણો તરફથી બજે ટ ર્ંદભે પુછાયેલ પ્રશ્નોના શ્રી મુકેશભાઈએ નવગતવાર જવાબો આપી જરૂરી માગદશસન
આપેલ. આ કાયસક્રમમાં ઉપનસ્ટ્થત તમામ ર્ભ્યશ્રીઓનો રાજકોટ એન્ીનીંયરીંગ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ વર્ાણી

દ્ઘારા આભાર વ્યકત કરાયેલ તેમજ ર્મગ્ર કાયસક્રમનું ર્ંચાલન રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના માનદત્રીશ્રી નૌતમભાઈ
બારર્ીયાએ કરેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે .

