રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની ર્ફળ રજુ આત...
નનકાર્કારોને MEIS સ્ટ્કીમ હેઠળ મળવાપાત્ર લાભો તથા નિ અને પોસ્ટ્ટ નિપમેન્ટ પર વ્યાજ ર્હાયની ર્મય મયાસદા વધારવામાાં
આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ઔદ્યોગીક, વાણીજયીક તથા આયાત-નનકાર્ કરતા એકમોને કોરોના વૈશ્વીક
મહામારી દરમ્યાન અર્હય નુકિાની તથા હાલાકી ભોગગવી પડેલ. આવા નનદેિીત એકમોને રાહત તથા ર્હાય પુરી પાડવા માટે
રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા કેન્ર ર્રકારમાાં અગાઉ રજુ આતો કરેલ. જે અાંતગસત કેન્ર ર્રકારે Interest Equalization Scheme
જાહેર કરેલ હતી. જે અાંતગસત નનકાર્કારો દ્ઘારા કરવામાાં આવેલ નિ અને પોસ્ટ્ટ િીપમેન્ટ નનકાર્ માટે લેવાયેલ લોન અાંતગસત વ્યાજ
ર્હાય ચુકવવામાાં આવે છે. જે ની ર્મય મયાસદા તા.૩૦-૯-ર૦ર૧ ના રોજ પુણસ થયેલ હતી. આ યોજનાને ર્રકાર દ્ઘારા વધુ
લાંબાવવામાાં આવેલ પરાંતુ કોઈપણ િકારનુાં જાહેરનામુાં િનર્ધ્ધ ન થવાના કારણે નનકાર્કારોને બેન્કો દ્ઘારા અપાતા લાભો-ર્હાયો
મળતા ન હતા. તેથી આ યોજનાની ર્મય મયાસદા વધારાવા રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપિમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા કેન્દીય
નાણામાંત્રીશ્રીમતી નનમસલા નર્તારામનજી, વાનણજય અને ઉદ્યોગમાંત્રીશ્રી નપયુષ ગોયેલજી તથા ર્ાાંર્દશ્રી રામભાઈ મોકરીયાજી ર્મક્ષ
રજુ આત કરેલ હતી. જે ના ફળસ્ટ્વરૂપે આ યોજના અાંતગસત મળપાત્ર ૩% વ્યાજ ર્હાયની ર્મય મયાસદા તા.૩૧ માચસ ર૦ર૪ ર્ુધી
કરવામાાં આવેલ છે.
વધુમાાં ર્રકારશ્રીની ફોરેન રડ પોલીર્ી ર૦૧પ-ર૦ર૦ અાંતગસત નનકાર્કારોને MEIS સ્ટ્કીમ હેઠળ નવનવધ લાભો મળવાપાત્ર થતા હોય
છે. જે માાં DGFT દ્ઘારા Certain Duty Credit Scrip Based Schemes ની ર્મય મયાસદા ર્ુધારી વધુ લાંબાવવમાાં આવી
છે. જે માાં (૧) ફોરેન રેડ પોલીર્ી અાંતગસત મહતમ ફાળવણી તા.૧-૯-ર૦ર૦ થી ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ ર્ુધીના MEIS ના લાભો રૂા.પ
હજાર કરોડ દુર કરી આજ ર્મયગાળા દરમ્યાન નનકાર્ કરેલ હોય તેવા નનકાર્કારોને IEC દીઠ રૂા. ર કરોડ ર્ુધીનો MEIS નો લાભ
લેવા માટેની અરજી કરી િકિે. (ર) તા.૧-૪-ર૦ર૦ થી ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ દરમ્યાન કરેલ નનકાર્ દરમ્યાન MEIS નો લાભ મેળવવા
માટે કલેઈમ રજુ કરવાની છેલ્લી તા.૩૧-૧-ર૦ર૦ કરેલ હતી જે ર્ુધારી તા.૩૦-૪-ર૦રર ર્ુધી વધારવામાાં આવેલ છે. જે માાં ર%
વધારાનો એડ-હોક આ છેલ્લી તારીખ ર્ુધી જ મળિે. (૩) Rebate of State and Central Levies Taxes (RoSCTL)
Scheme અાંતગસત આટીકલ્ર્ અને ગારમેન્ટની નનકાર્ તા.૭-૩-ર૦૧૯ થી ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ દરમ્યાન કરાયેલને મળવપાત્ર લાભના
કલેઈમ રજુ કરવાની મયાસદા તથા ટેક્ષટાઈલ ર્ેકટરની Rebate of State and Central Levies Taxes (RoSCTL)
Scheme અાંતગસત નનકાર્ના લાભો માટે કલેઈમ રજુ કરવાની ર્મય મયાસદા તા.૧પ-૩-ર૦રર ર્ુધી કરાયેલ છે. આમ રાજકોટ ચેમ્બર
ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા કરાયેલ રજુ આતોને ર્ફળતા મળેલ છે.

