ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਰ ਫਹੁ-ਕਯ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਭਾ ਹਣ ਸਦਕਾ ਿਾਯੀਆਂ ਅਤ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਵਭਰ ਗੀ ਿੱ ਡੀ ਯਾਹਤ : ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ
ਿਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਨਿੇਂ ਕਯ ਢਾਂਚ ਤੋਂ ਘਫਯਾਉਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਹੀਂ
ਕਯ ਅਤ ਆਫਕਾਯੀ ਵਿਬਾਗ ਿੱ ਰੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਸਭੀਨਾਯ ਦਾ ਆਮਜਨ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 25 ਅਗਸਤ :
ਕਯ ਅਤ ਆਫਕਾਯੀ ਵਿਬਾਗ ਿੱ ਰੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਵਹਤ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ, ਅਦਾਇਗੀ, ਵਯਟਯਨ ਅਤ ਯੀਪੂੰ ਡ ਵਿਸ਼ ਸਫੂੰ ਧੀ
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਰਸ ਵਿਖ ਕਯਿਾਏ ਗਏ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਸਭੀਨਾਯ ਦਯਾਨ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਅਤ ਿਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਸੂੰ ਫਧਨ ਕਯਵਦਆਂ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.
ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਰ ਫਹੁ-ਕਯ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਭਾ ਹਣ ਸਦਕਾ ਿਾਯੀਆਂ ਅਤ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਿੱ ਡੀ ਯਾਹਤ
ਵਭਰ ਗੀ।

ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਕ ਭੁਰਕ ਅਤ ਇਕ ਕਯ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਰ ਆਯਵਥਕਤਾ ਨੂੂੰ ਭਜਫੂਤੀ ਵਭਰਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਨਿੀਂ
ਕਯ ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਰ ਫਯੀਅਯਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਵਨਜਾਤ ਵਭਰ ਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨਾਰ ਹਣ ਿਾਰੀ ਇਸ ਉਸਾਯੂ

ਤਫਦੀਰੀ ਸਦਕਾ ਿਾਯੀਆਂ ਅਤ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿਾਯਕ ਅਿਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਾਗਤਾਂ ਿੀ ਘੱ ਟ
ਹਣਗੀਆਂ।
ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਿਸਤਾਂ ਤ ਸਿਾਿਾਂ ਟਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਢਾਂਚ ਨੂੂੰ ਸਬ ਤੋਂ ਸਯਰ ਵਿਿਸਥਾ ਆਖਵਦਆਂ ਵਕਹਾ
ਵਕ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਤ ਿਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਨਿੇਂ ਕਯ ਢਾਂਚ ਤੋਂ ਘਫਯਾਉਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਵਕਉਵਕ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦ
ਅਭਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਰ ਬਾਯਤ ਅਤ ਖਾਸ ਕਯ ੂੰ ਜਾਫ ਸੂਫ ਦੀ ਆਯਵਥਕਤਾ ਨੂੂੰ ਿੱ ਡਾ ਹੁਰਾਯਾ ਵਭਰ ਗਾ।
ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸੂਚਨਾ ਤ ਤਕਨਾਰ ਜੀ ’ਤ ਅਧਾਵਯਤ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਿਸਥਾ ਸਦਕਾ ਕਯ ਅਦਾ ਕਯਨ ਿਾਵਰਆਂ
ਅਤ ਕਯਾਂ ਦਾ ਭੁਤਾਵਰਆ ਕਯਨ ਿਾਰ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਦਿਾਂ ਰਈ ਵਿਿਸਥਾ ਵਿਚ ਿੱ ਡੀ ਸਖ ਆਿਗੀ ਵਕਉਂ ਜ ਇਸ
ਸਦਕਾ ਿਾਯੀ ਅਤ ਉਦਮਗਤੀ ਕਯਾਂ ਦੀ ਆਨ ਰਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਯ ਸਕਣਗ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਯ ਵਿਿਸਥਾ
ਦਾ ਇਹ ਕਰਾਂਤੀਕਾਯੀ ਕਦਭ ਅਯਥ ਵਿਿਸਥਾ ਨੂੂੰ ਭਜਫੂਤ ਕਯਨ ਰਈ ਸਭੇਂ ਦੀ ਿੱ ਡੀ ਰ ੜ ਹ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸਫੂੰ ਧੀ
ਦਾ ਕਈ ਵਨਯਅਧਾਯ ਸ਼ੂੰ ਵਕਆਂ ਫਾਯ ਿਾਯੀਆਂ ਤ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੁਚਤ ਕਯਵਦਆਂ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ
ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਯ ਤ ਆਫਕਾਯੀ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਰਗਾਤਾਯ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਭੁਵਹੂੰ ਭ ਚਰਾ ਕ
ਿਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਨਿੀਂ ਵਿਿਸਥਾ ਸਫੂੰ ਧੀ ਜਾਣੂ ਕਯਿਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦ ਸ਼ੂੰ ਵਕਆਂ ਨੂੂੰ ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ
ਦੂਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਦਮਗਤੀਆਂ ਤ ਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਰਈ ਵਿਬਾਗ ਿੱ ਰੋਂ ਵਿਰਹ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਰਗਯਾਭ ਚਰਾਏ ਜਾ ਯਹ ਹਨ।

ਇਸ ਭਕ ’ਤ ਸਹਾਇਕ ਕਯ ਅਤ ਆਫਕਾਯੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸਰ. ਸੁਖਚਨ ਵਸੂੰ ਘ, ਈ.ਟੀ.. ਆਯ.ਜ. ਵਸੂੰ ਘ ਅਤ
ਵਿਬਾਗ ਦ ਹਯ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਉਦਮਗਤੀ ਅਤ ਿਾਯੀ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ।
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