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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
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GST પરષદ ઇ-વાહન, િસંચાઇના ઉપકરણોના દરો ઘટાડશે
કૃિષ અને ામીણ અથયવથાની સાથે વછ ઉને ોસાહન આપવા માટે િસંચાઇના ઉપકરણોના દરો ૧૮ ટકાથી
ઘટાડ ૧ર ટકા તો બાયો ડઝલ અને ઇલેકક વાહનો પરના દરો ર૮ ટકાથી ઘટાડ ૧૮ ટકા કરશેઃ ડટલ કેમેરાના દરો
ર૮ ટકાથી ઘટાડ ૧૮ ટકા કરાશેઃ બજેટ પુવે સરકાર ામીણ, કૃિષ અને નાના એકમોને ોસાહન આપવાના પગલા હેર
કરશે

નવી દહ તા.૧ર : એસટ પરષદની આવતા સતાહે યોનાર પોતાની બેઠકમાં બાયો ડઝલ બસો, ઇલેકક વાહનો
અને િસંચાઇના કેટલાક ઉપકરણો જેવી કેટલીક વતુઓ પર કરોના દરોમાં ઘટાડો કર શકે છે. આ પગલાનો હેતુ કૃિષ અને
ામીણ અથયવથાની સાથે જ વછ ઉને ોસાહન આપવાનો છે. ૧લી ફેુઆરના રોજ રજુ થનારા સામાય
બજેટ પહેલા કદાચ એસટ પરષદની આ અંિતમ બેઠક હશે. દરોમાં ઘટાડા માટે અપેાકૃત નાની યાદને આ સતાહે
ફટમેટ સિમિત ારા અંિતમ ઓપ અપાશે. જેના પર કેય નાણામંી અણ જેટલીના નેતૃવવા બેઠકમાં િનણય
લેવાશે.
આ મામલાથી માહતગાર એક અિધકારએ જણાયુ છે કે ામીણ અથયવથા અને વછ ઉને ોસાહન આપતી
વતુઓને જ પરષદની આગામી બેઠકમાં દરો ઘટાડવા માટે પસંદ કરવામાં આવી છે. ર૮ ટકાના કર દાયરાવા અય
વતુઓ પર આ વખતે િવચાર નહ કરાઇ કારણ કે આવકમાં હજુ િથરતા નથી આવી. િસંચાઇના ઉપકરણોના દરો ૧૮
ટકાથી ઘટાડ ૧ર ટકા કરવામાં આવશે તો બાયો ડઝલ અને ઇલેકક વાહનો પરના દરો ર૮ ટકાથી ઘટાડ ૧૮ ટકા
કરવામાં આવશે.
સેલ ટેટટક ઓફસ ારા ર૦૧૮માં કૃિષ ેનો િવકાસ દર ઘટને ર.૧ ટકા રહે તેવુ અનુમાન છે. રિવ પાકના
ઉપાદનમાં ઘટાડાની શકયતા છે અને ખરફ પાક ૩ ટકા ઘટવાને કારણે કૃિષ ેના દેખાવ ઉપર અસર પડે તેવી
શકયતા છે. સુો કહે છે કે એસટ પરષદ કેટલીક ચી પર દરો ઘટાડવા િવચાર કર શકે છે જેમાં કૃિષ ઉપકરણ અને
કૃિષ ે સાથે સંબંિધત ચી હોય શકે છે. નવેબરમાં આવક ઘટતા સરકાર દરોમાં ઘટાડાને લઇને વધુ સતકતા રાખી
રહ છે. સામાય ચૂંટણી પહેલા અંિતમ પુણ બજેટમાં સરકાર ામીણ, કૃિષ અને નાના એકમોને ોસાહન આપવાના
પગલાઓ હેર કર શકે છે.
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અય કરને લઇને િનણય હવે એસટ પરષદ યે છે. કણાટકે પયાવરણ અનુકુળ બાયો ડઝલ બસોને ોસાહન
આપવાનુ શ કયુ છે. િનગમે કેટલીક બસો પણ શ કર છે. પરષદ ડટલ કેમેરાના દર ર૮ ટકાથી ઘટાડ ૧૮ ટકા
કરવા િવચાર કર શકે છે. િનકોન, કેનન અને સોની જેવી કંપનીઓએ માટ ફોનથી મળતી આકર િતપધા વચે
ઉોગની વચે દરો ઘટાડવાની માંગણી કર છે.
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