
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા FIEO ના ર્ંયુકત ઉપક્રમે “Enhancing Export Business in the New 

Financial Year and Latest Updates” અંગે ર્ેમમનાર યોજવામાં આવેલ... 

 

રાજકોટ ચેમ્બરઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા ફેડરેશન ઓફ ઇમન્ડયન એક્ષપોટસ ઓગેનાઈઝેશન (FIEO) ના ર્ંયુકત ઉપક્રમે 

“Enhancing Export Business in the New Financial Year and Latest Updates ”  અંગે તા.૮-૪-ર૦રર, 

શુક્રવારના રોજ ર્ેમીનાર યોજવામાં આવેલ. 

 

ર્ેમમનારના પ્રારંભે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ ર્ાનૈ આવકારી ઉદ્યોગકારોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા 

રાજકોટ ચેમ્બર હંમેશા ર્જાગ છે. આયાત-મનકાર્ અંગે ઉદ્યોગકારોને પુરતી મામહતી મળી રહે તે ઉદેશથી અવાર-નવાર મવમવધ 

ર્ેમમનારોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારે નવા ચાલંુ થયેલ નાણાંકકય વર્સમાં મનકાર્ને વેગ મળે તે ઉદેશથી આજના આ ર્ેમમનારનુ ં

આયોજન કરેલ છે. જે ખુબ જ ઉપયોગી બની રહેશે. ત્યારબાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ દ્ઘારા રાજકોટમાં 

ઉદ્યોગોનો મવકાર્ કદન-પ્રમતકદન વધતો રહે છે અને રાજકોટ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ હબ બની ગયેલ છે. ભારત દેશે મનકાર્ક્ષોતે્ર ૪૦૦ બીલીયન 

ઈકોનોમીની મર્મદ્ધ હાંર્લ કરી છે. તેમાં ગુજરાત રાજય ર્મગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. જે આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે. તેમજ  

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીના પ રીલીયન ઈકોનોમી મવઝનને ર્ાથસક કરવામાં આપણે ર્ૌએ ર્હભાગી બનીશંુ. ર્ાથો ર્ાથ વેપાર-

ઉદ્યોગકારોને કોઈપણ જાતની મુશ્કેલી અથવા પ્રશ્નો હોય તો રાજકોટ ચેમ્બરને મોકલી આપી તેનું ર્ચોટપણે મનરાકરણ લાવીશંુ તેમ 

જણાવેલ. 

 

ર્ેમમનારના અમતમથ મવશેર્ તરીકે ઉપમસ્ટ્થત રાજકોટ જોઈન્ટ DGFT શ્રી અમભશેક શમાસએ ર્ેમમનારમાં હાજર રહેવા આમંત્રણ 

આપવા બદલ આભાર વ્યકત કરેલ. તેમજ MEIS ના મળવાપાત્ર લાભ માટેની અરજીઓ સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તા.૧૩-૪-ર૦રર છે 

તો આ અંગે કોઈપણ મુંઝવણ હોય તો જાણ કરવી. ર્રકારશ્રી દ્ઘારા AEO, EPCG, RoDTEP, વગેરે મહત્વની સ્ટ્કીમો મવશે મવસ્ટ્તૃત 

જાણકારી આપેલ તથા ડોમેસ્ટ્ટીક માકેટમાં ગુજરાતનું યોગદાન ર્ારં રહયંુ છે જે ર્ારી બાબત ગણાય. મનકાર્કારોને કોઈપણ મુશ્કેલી 

ઉદ્ભવે તો મવના ર્ંકોચે રાજકોટ DGFT ઓકફર્નો ર્પકસ કરવા જણાવેલ. 



 

ર્ેમમનારના વકતાશ્રી મમહીરભાઈ શાહએ આજના ર્ેમમનારનું આયોજન કરવા તથા આમંત્રણ આપવા બદલ આભાર વ્યકત કરેલ. 

મનકાર્ક્ષોતે્ર ભારત દેશે ૪૦૦ બલીયન ઈકોનોમીની મર્મદ્ધ હાંર્લ કરેલ તેની ર્હર્સ નોંધ લીધેલ. તેમજ મનકાર્ અંગેના મવમવધ 

પાર્ાઓની ચચાસ કરી નવા નાણાંકીય વર્સમાં મનકાર્ને વધુ વેગ કેવી રીતે આપી શકાય તેના મવમવધ મુદાઓની ચચાસ કરી જેમાં ખાર્ 

કરીને મનકાર્કારોએ પોતાનું IEC દર ફાઈનાન્ર્ીયલ વર્ે અપડેટ કરવંુ, RCMC રીન્યંુ કરવંુ, GST LUT રીન્યંુ કરવંુ, DGFT ના 

કોમન પોટસલમાં શર થયેલ ર્ટીફીકેટ ઓફ ઓરીજીન અંગે, ICEGATE ના રજીસ્ટ્રેશન ર્ાથે ADCODE / બેન્ક એકાઉન્ટ-

ઈન્સ્ટ્ટેન્ટીવ લેજર અંગે, FTP ની મુદત ૩૦-૯-રર ર્ુધી વધેલ તે અંગે, એક્ષપોટસ ઈન્ર્ેન્ટીવ, ઈન્ટરેસ્ટ્ટ ઈકવીલાઈઝેશન સ્ટ્કીમ અંગે, 

ઓથોરાઈઝડ ઈકોનોમીક ઓપરેટર સ્ટ્કીમ અંગે, ન્યુ માકેટ-પ્રોડકટ તથા ફોરેન રેડ એગ્રીમેન્ટ અંગે, એડવાન્ટેજ ઓફ એક્ષપોટસર્સ, મવગેર ે

મવમવધ મદુાઓની મવસ્ટ્તૃત છણાવટ કરી પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝનટેશન દ્ઘારા જાણકારી-માગસદશસન આપેલ. બાદમાં ઉપમસ્ટ્થત મનકાર્કારો 

દ્ઘારા પુછાયેલ પ્રશ્નોના મવગતવાર જવાબો આપી ર્મજાવવાના પ્રયત્નો કરેલ. 

 

ર્મગ્ર ર્ેમમનારનું ર્ંચાલન તથા ઉપમસ્ટ્થત મહાનુભાવો તથા ર્ભ્યોશ્રીઓનો આભાર વ્યકત FIEO ના ગુજરાત વેસ્ટ્ટનસ રીજીઓનલ 

હેડશ્રી જયપ્રકાશ ગોયેલએ કરેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યંુ છે. 

 


