સરકારશ્રીએ શરૂ કરેલ ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીનના પોટિલમાાં નનકાસકારોને પડતી મુશ્કેલી અાંગે તથા મેન્યુઅલ સર્ટિફિકેટ
માટે મુદત વધારવા માટે રાજકોટ ચેમ્બર ઓિ કોમસિ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ડીજીએિટી ન્યુ ફદલ્હી સમક્ષ રજુ આત કરવામાાં આવી...
સરકારશ્રીએ નનકાસકારોને ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીન માટે કોમન ફડઝીટલ પ્લેટિોમિ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. જે અાંતગિત
ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીનના પોટિલમાાં નનકાસકારોને ભોગવવી પડતી નવનવધ મુસીબતો બાબતે રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા
સચોટ રજુ આત કરવામાાં આવેલ જે ના અનુસાંધાને સરકારશ્રીએ સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીન મેન્યુઅલી ઈસ્ટ્યુ કરવા માટે ૩૧-૩-ર૦રર
સુધી મુદત વધારો કરી આપેલ. તેમ છતા નનકાસકારોની ઘણીબધી મુસીબતોનુાં યોગ્ય નનરાકરણ ન થવાનુાં જણાતા રાજકોટ ચેમ્બરના
ઉપપ્રમુખશ્રી પાથિભાઈ ગણાત્રાએ ડીજીએિટી ન્યુ ફદલ્હી તથા રાજકોટ જોઈન્ટ ડીજીએિટી સમક્ષ નીચે મુજબ રજુ આત કરેલ છે.
(૧)
પોટિલમાાં કોલમનાં.૭ માાં નનકાસ કરેલ વસ્ટ્તુની નવગત દશાિવવાની હોય છે. જે માાં એક કરતા વધારે નનકાસ વસ્ટ્તુઓના
ફકસ્ટ્સામાાં દરેક આઈટમની જરૂરી નવગતો એક જ કોલમમાાં િાળવેલ માયાિફદત જગ્યામાાં દશાિવી શકાતી નથી. તેથી કોલમ નાં.૭ ની
નવગત સમાવવા માટેની જગ્યા મોટી કરવી. અથવા આના નવકલ્પે એક અલગ સ્ટ્ટેટમેન્ટમાાં તમામ વસ્ટ્તુઓની નવગત દશાિવવી CoO
િોમિમાાં કોલમનાં.૭ માાં સાથે બીડેલ િોમિ મુજબ માન્ય રાખવુાં જોઈએ.
(ર)

સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીનની િીનુાં પેમેન્ટ કરવા માટે કોપોરેટ બેન્કીંગનુાં પ્રાવધાન પોટિલમાાં કરવુાં ખાસ જરૂરી છે.

(૩)
સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીન ઓનલાઈન જનરેટ કરતી વખતે નનકાસકારોએ નનકાસપાત્ર આઈટમ બનાવવા માટે કરેલ તમામ
આયાતોની નવગતો આપવી ખુબ જ અસુનવધાજનક જણાય છે અને સમયનો વ્યય પણ થાય છે. જે નુાં તાત્કાલીક નનવારણ લાવવુાં.
(૪)
સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીનના ચાજિ પેટે એક પેઈઝ દીઠ રૂા.ર૩૬/- િી નનધાિફરત કરાયેલ છે. પરાંતુ બે કે ત્રણ પેઈઝના
ફકસ્ટ્સામાાં દરેક પેઈઝ દીઠ રૂા.ર૩૬/- ભરવાપાત્ર થાય છે. સદર જોગવાઈ તાત્કાલીક સુધારી પેઈઝ વાઈઝને બદલે સર્ટિફિકેટ ઓિ
ઓરીજીન વાઈઝ રૂા.ર૩૬/- િી લઈ શકાય તેવી વ્યવસ્ટ્થા કરવી.
(પ)
નનકાસકાર નસસ્ટ્ટમમાાં ઈનવોઈસ અટેસ્ટ્ટેડ કરાવી શકે તેવી સુનવધા આપેલ છે. પરાંતુ અન્ય સહાયક ડોકયુમેન્ટ જે વા કે પેકકાંગ
લીસ્ટ્ટ વગેરે અટેસ્ટ્ટેડ માટે જોગવાઈ થયેલ નથી. તેથી નનકાસકાર તમામ ડોકયુમેન્ટ અટેસ્ટ્ટેડ કરી શકે તેવી વ્યવસ્ટ્થા કરવી.
(૬)
નનકાસકાર માટે િાઈનલ ડેસ્ટ્ટીનેશન (અાંનતમ સ્ટ્થળ) દેશ દશાિવવાનુાં હોય છે. જે માટે ચેક લીસ્ટ્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાાં આવેલ
છે. પરાંતુ ચેકલીસ્ટ્ટમાાં સામેલ ન હોય તેવા દેશમાાં નનકાસના ફકસ્ટ્સામાાં જે તે દેશનુાં નામ સીસ્ટ્ટમ માન્ય રાખતી નથી. આવા સાંજોગોમાાં
અન્ય ઓપ્શનનુાં પ્રાવધાન તાત્કાલીક કરવાની જરૂર છે.
રાજકોટ ચેમ્બર ઓિ કોમસિ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા ઉપરોકત તમામ સમસ્ટ્યાઓનુાં યોગ્ય નનરાકરણ ન થાય ત્યાાં સુધી મેન્યુઅલી ઈસ્ટ્યુ
કરવાની સમય મયાિદા વધારી ન્યુ ફદલ્હી ડીજીએિટીશ્રી અનમત યાદવ સમક્ષ તથા રાજકોટ જોઈન્ટ ડીજીએિટી સમક્ષ ખાસ
રજુ આત કરેલ છે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે.

