
ઘટી છે
જ્્યયારે છટણી અને શટડયાઉન 

સયામયાન્્ય છે. સધુયારયાનયા નયામે 
નીતિતિરોધી અને પયાલનનયા 
નયામે ઈન્્સપેક્ટર રયાજ રૂટીન છે.

બેેંકો િેમની પીઠ ફેરિી રહી 
છે, અને કયા્ય્યકયારી મડૂી ઘટી રહી 
છે જ્્યયારે તિ્સિરણ અતિશ્ય 
છે. િયારંિયારનયા દરોડયા, મન્સિી 
જપ્િી અને ગેરિયાજબેી દંડ એ 
વ્્યિસયા્યનો નિો તન્યમ બેની 
ગ્યો છે. િે જ સમ્યે, નિી 
નીતિઓ અને તન્યમો સટ્યાકી્ય 
તિકયાસ દ્યારયા ઘડિયામયા ં આિી 
રહ્યા છે, જે અડધયા તિશ્વથી દૂર 
બેોડ્યરૂમમયા ં લીધેલયા તનણ્ય્યોને 
આકયાર આપે છે. પરરણયામે 

નયાનયા ઝિેરીઓ અને કયારીગરો 
રોજીરોટી મયાટે સઘંર્્ય કરી રહ્યા 
છે.

સોનયા પરની ઊંચી આ્યયાિ 
ડ્યટૂીએ મયાત્ર સોનયાનયા 
આભરૂ્ણોનયા િચેયાણમયા ં જ 
ઘટયાડો ક્યયો નથી, પરંત ુ
કયારીગરોની આજીતિકયાને પણ 
જોખમમયા ંમકૂ્ુ ં છે. જ્યપરુમયા ં
કંુદન, મીનયા અને સોનયાનયા 
આભરૂ્ણોનયા વ્્યિસયા્ય સયાથ ે
સકંળયા્યેલયા કયારીગરો ઇચ્છિયા 
હિયા કે સરકયાર પરરસ્્સથતિને 
સધુયારિયામયા ંમદદ કરિયા મયાટે 
ચોક્કસ નીતિગિ પગલયા ં લે 
અને દયાિો ક્યયો કે જો જ્િલેરી 
ક્ેત્રની પરરસ્્સથતિ આિી જ 
રહી િો ઉદ્ોગમયા ંઘણયા લોકોએ 
વ્્યિસયા્યમયાથંી બેહયાર નીકળવુ ં
પડી શકે છે.
જીજેસીનયા ચેરમેન સૈ્યમ 

મહરેયાનયા જણયાવ્્યયા અનસુયાર, 
સેન્ન્ટમેન્ટ નીચુ ં છે કયારણ કે 
ભયારિમયા ં સોનયાનયા ભયાિમયા ં
મયાત્ર આંિરરયાષ્ટ્ી્ય પરરબેળને 
કયારણે જ નહીં પરંત ુ ઉચ્ચ 
આ્યયાિ ડ્યટુી અને જીએસટી 
જેિયા ્સથયાતનક પરરબેળોને 
કયારણે પણ િધયારો થ્યો છે. 
આજે, લોકો સોનયાનયા દયાગીનયા 

ખરીદિયા આિિયા નથી કયારણ 
કે િેઓ જાણે છે કે ભયારિ 
તિશ્વમયા ં સૌથી મોંઘુ ં છે. િેથી, 
અમે અપેક્યા રયાખિયા હિયા કે 
સરકયાર બેજેટમયા ંઆ્યયાિ ડ્યટૂી 
ઘટયાડીને 6 ટકયા કરશ.ે
સરકયાર તશક્યાત્મક નીતિઓ 

સયાથ ે મડૂી-શ્રમ-સઘન 
ઉદ્ોગની અિગણનયા કરિયાનુ ં
ચયાલ ુ રયાખી શકે નહીં. ઉચ્ચ 
આ્યયાિ ડ્યટુી મયાળખયા ઉદ્ોગ 
મયાટે હયાતનકયારક છે અને િધિી 
દયાણચોરી સયાથ ે સરકયાર મયાટે 
આપતતિજનક છે. નીતિઓ 
ઉપરયાિં, ઉદ્ોગને પયારદતશશિિયા 
અને જિયાબેદયારીની દ્રન્ષ્ટએ, 
િેમજ કયામ કરિયાની 
પરરસ્્સથતિઓ અને કયારીગરોનયા 
જીિન ધોરણમયા ંસધુયારો કરિયા 
મયાટે ઘણયા િધ ુ પરરિિ્યનની 
જરૂર છે.
ઉદ્ોગે ્યોગ્્ય વ્્યયાિસયાત્યક 

મયાગ્યદતશશિકયા, કયા્ય્યકયારી 
િયાિયાિરણ અને સમ્યસર 
િેિનમયા ં િધયારો કરીને 
કયારીગરોનયા ધોરણને ઉન્નિ 
કરિયાનો પ્ર્યયાસ કરિો જોઈએ. 
ઉદ્ોગ સમક્ અન્્ય મોટો 
પડકયાર એ છે તમલેતન્યલ્સને 
સયામરૂહક રીિે જ્િેલરી ક્ેત્રમયા ં
લયાિિયાનો છે.

ઇન્ડ્સટ્ી મયાટે તસનજજી 
લયાિિયાનો સમ્ય છે જ્્યયા ંGJC, 
GJEPC, િલ્ડ્ય ગોલ્ડ કયાઉસ્ન્સલ, 
GIA, ફોરેિર મયાક્ય અને 
પ્લેરટનમ ગગલ્ડ જેિી સ્ંસથયાઓ 
જ્િેલરી મયાટે તમલેતન્યલ્સમયા ં
તિશ્વયાસ િધયારિયા મયાટે સયંકુ્િ 
પ્રમોશનલ પ્રવતૃતિઓ મયાટે 
સયામરૂહક રીિે ભેગયા થયા્ય છે. 
આજે, ઉદ્ોગ પયાસે નિીન 
પ્રમોશનલ ઝુબંેેશ દ્યારયા સોનુ,ં 
હીરયા અને પ્લેરટનમને પર્સપર 
પ્રમોટ કરિયા તસિયા્ય કોઈ 
તિકલ્પ નથી.
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MSME પનુર્જીવિત
5 ટ્રિલિયન ડોિરની અર્્થવ્યિસ્ર્થાનો મથાર્્થ

“ર્ો કસ્્ટમ્્સ ડ્ય્ુટી 
ઘ્ટથાડીને 4 ્ટકથા કરિથામથા ં
આિે તો લિઝને્સ 10 
્ટકથા િધશે.”

ન્જ ઓફ ગયાડ્ય: જીજેસીને ચલયાિિયા મયાટે 
સૈ્યમ મહરેયાની આગેિયાની હઠેળ COA
GJC પ્રતિતનતધમડંળ FM સયાથ ેિિ્યમયાન 
પડકયારોની સમીક્યા કરે છે
જીજેસીએ એફએમને જ્િલેરી ઉદ્ોગની 
મશુ્કેલીઓનો પનુરોચ્ચયાર ક્યયો
GJC નિી લીડરતશપ GST અને ક્સટમ 
ડ્યટુીને સવુ્્યિસ્્સથિ કરિયા મયાટે સેટ છે

કણયા્યટક સરકયારે બેેંગલરુુમયા ંજ્િેલરી પયાક્ય 
્સથયાપિયા તિનિંી કરી...
કલ્્યયાણ જ્િેલસ્યનો ચોખ્ખો નફો િયાતર્શિક 
ધોરણે 10% િધીને રૂ. 148 કરોડ થ્યો છે...

ક્યો દેશ લક્ઝરી સયામયાન પર સૌથી િધ ુ
ખચ્ય કરે છે?
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સૈ્યમ મહરેયા, 
જીજેસી ચેરમેન3 4 6
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MSME સેક્ટરમયા ં
લગભગ 63 તમગલ્યન 

સયાહસોનો સમયાિશે થયા્ય છે, 
જે ભયારિનયા GDPમયા ં30 ટકયા, 
મેન્યફેુક્ચરરંગમયા ં45 ટકયા અને 
તનકયાસમયા ં 40 ટકયા ્યોગદયાન 
આપે છે. સરકયારી ડેટયા 
અનસુયાર, િે 113 તમગલ્યનથી 
િધ ુલોકોને રોજગયારી આપે છે. 
આ ક્ેત્રે િયાજેિરનયા સમ્યમયા ં
અનેક આંચકયાઓ સહન ક્યયા્ય 
છે.
રડમોનેટયાઈઝેશન પ્રથમ 

આવ્યુ,ં ત્્યયારબેયાદ NCLT 
અને GST અમલીકરણ થયુ,ં 
જેને ્સથયા્યી થિયામયા ં સમ્ય 
લયાગ્્યો, ત્્યયારબેયાદ અથ્યિતં્રમયા ં
મદંી, કોતિડ-19 અને 
િયાજેિરમયા ં જ રતશ્યયા-યકેુ્ન 
યદુ્ધ જેિયા ભૌગોગલક-રયાજકી્ય 
િણયાિપરરણયામે, 2022-23મયા ં
10,655 સકૂ્ષમ, નયાનયા અને 
મધ્્યમ ઉદ્ોગો (MSMEs) 
બેધં થ્યયા, જે છેલ્લયા ચયાર 
િર્્યમયા ંસૌથી િધ ુછે.
“ક્ેત્રે નયાણયાકી્ય પ્રિયારહિયા, 

દેિયાની ચકુિણી, િેિન, 
મજૂરી િધૈયાતનક લેણયા ં િગેરે 
જેિયા તનતચિિ ખચ્યને પહોંચી 
િળિયા સબંેતંધિ પડકયારોનો 
સયામનો કરિો પડ્યોિધમુયા,ં 
કયાચયા મયાલનયા ભયાિો પણ 
અનેક ગણયા િધી ગ્યયા હિયા, 
જેનયા કયારણે ઉત્પયાદન ખચ્યમયા ં
િધયારો થ્યો હિો, જેનયા કયારણે 
રોકડ પ્રિયાહ પર અસર પડી 
હિીમોરહિ જૈન, અધ્્યક્, 
MSME સતમતિ, PHD ચેમ્બેર 
ઓફ કોમસ્ય એન્ડ ઇન્ડ્સટ્ી 
(PHDCCI) જણયાવ્યુ.ં
ભયારિનયા ભિૂપિૂ્ય મખુ્્ય 

આંકડયાશયાસ્તી, પ્રોનબે સેનનયા 
મિે, MSME ક્ેત્રની સ્્સથતિ, 
જે અથ્યિતં્રમયા ં 30 ટકયા અને 
કદયાચ 40 ટકયા રોજગયારનો 
રહ્સસો ધરયાિ ે છે, િે સૌથી 

ગચંિયાજનક અને જરટલ 
સમ્સ્યયા છે જેનો સયામનો 
કરિો જ જોઇએ. િદુપરયાિં, 
રોગચયાળયા દરતમ્યયાન અને 
પછી મતૃ્ય ુ પયામેલયા અને 
અદૃશ્્ય થ્યેલયા આશરે 20 
ટકયાને બેદલિયા મયાટે નિયા 
MSMEs બેનયાિિયામયા ંઆિે છે 
કે કેમ િેનયા પર ઘણુ ંતનભ્યર છે.
સરુિમયા ં ડયા્યમડં હબે 

પણ 2008 પછીનયા સૌથી 
ખરયાબે બેેરોજગયારી સકંટનો 
સયામનો કરી રહ્ુ ં છે. છેલ્લયા 
બેે િર્્યમયા,ં ઉદ્ોગે 125,000 
થી િધ ુ લોકોને નોકરીમયાથંી 
છૂટયા ક્યયા્ય છે. િધમુયા,ં શ્રમ-
સઘન ડયા્યમડં પોગલતશંગ ક્ેત્ર 
ભૌગોગલક-રયાજકી્ય પરરબેળો, 
ઘરઆંગણે િરલિયાની કટોકટી 
અને આ્યયાિ ડ્યટુી અને GST 
સબંેતંધિ મદુ્યાઓ સરહિનયા 
અનેક પરરબેળોને કયારણે ચમક 
ગમુયાિી રહ્ુ ંછે.
રડસેમ્બેર 2018 થી, લગભગ 

3 લયાખ લોકોએ, મોટયાભયાગે 
રફ હીરયા કયાપિયા અને પોગલશ 
કરિયામયા ં રોકયા્યેલયા કયામદયારો, 
િેમની નોકરી ગમુયાિી દીધી 
છે, જે 2008 મયા ંિૈતશ્વક મદંી 
પછીની સૌથી ખરયાબે કટોકટી 
બેની છે.
િે જ જેમ્સ અને જ્િેલરી 

મયાટે પણ લયાગ ુ પડે છે, જે 
આિશ્્યકપણે 10 તમગલ્યનથી 
િધ ુલોકોને રોજગયારી આપતુ ં
MSME ક્ેત્ર છે. જો કે, આજે 
5,000 િર્્ય જૂનયા ભયારિી્ય 
જેમ એન્ડ જ્િેલરી ઉદ્ોગનો 
િયારસો અને કલયાત્મક દીપ્પ્િ 
તિ્સમતૃિમયા ં તિલીન થઈ રહી 
છેઅસ્્સિત્િની કટોકટીનયા ં
લક્ણો આજે સિ્યત્ર પરુયાિયામયા ં
છે. આતથશિક મદંી અને મયાગંમયા ં
મદંી જ્િેલરીનયા િચેયાણને 
દબેયાિી રહી છે. સોનયાનયા ભયાિ 
િધી રહ્યા છે, હીરયાની તનકયાસ 

સોનયા પરની ક્સટમ ડ્યટૂી 
12.5 ટકયાથી ઘટયાડીને 
10 ટકયા કરિી એ ્યોગ્્ય 
રદશયામયા ંએક પગલુ ંછે, 
એગ્ીકલ્ચર ઇન્ફ્યા્સટ્ક્ચર 
અને ડેિલપમેન્ટ સેસમયા ં
િધયારયાથી એકંદર ડ્યટૂી 
પહલેયાની જેમ જ 15 ટકયા 
થઈ ગઈ છે.
સોમસુદંરમ પી.આર
િલ્ડ્ય ગોલ્ડ કયાઉસ્ન્સલનયા 
પ્રયાદેતશક સીઈઓ, ભયારિ

અમે સોનયાની ક્સટમ 
ડ્યટુીમયા ંઘટયાડો કરિયાની 
અપેક્યા રયાખી હિી. 
કમનસીબેે, એવુ ંબેન્યુ ં
નહીં. સોનયા પરની 
ડ્યટુી ઘટયાડિયાને બેદલે 
એફએમએ ચયાદંીની ડ્યટુી 
િધયારિયાનુ ંપસદં કયુું.
એમપી અહમદ, ચેરમેન, 
મલબેયાર ગ્પુ

“ભથારતને મર્બતૂ ર્ોલ્ડ 
પોલિ્સીની ર્રૂર છે જે 
્સોનથાની દથાણચોરીને 
રોકિથા મથા્ેટ ્સોનથાની 
આયથાત ડ્ય્ુટીને 
તક્થ્સરં્ત 
િનથાિશે.”

શુ ંજ્િેિરી ્ેસક્્ટર 
વ્સસ્્ટમ રીબ્ૂટ ર્શે?By 

Titto Eapen
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ઓલ ઈન્ન્ડ્યયા જેમ્સ 
એન્ડ જ્િલેરી ડોમેન્્સટક 
કયાઉસ્ન્સલ (જીજેસી)  એ 
જેમ્સ અને જ્િલેરી 
ઉદ્ોગનયા સરંક્ક અને 
સરંક્ક િરીકેની િેની 
સફરનયા 17 િર્્ય પણૂ્ય ક્યયા્ય 
છે. અમે આ 17 િર્યોમયા ં
ઘણયા મદુ્યાઓ ઉકેલિયામયા ં
સૌથી આગળ રહ્યા છીએ. 
આજે, હુ ં ગિ્યથી કહી 
શકંુ છુ ં કે જીજેસી એ 
સરકયાર સયાથ ે રચનયાત્મક 
સિંયાદ દ્યારયા ઉદ્ોગની 
મોટયાભયાગની અડચણો 
દૂર કરી છે. સગંઠનયાત્મક 

મોરચે, જીજેસી એ ઉદ્ોગ 
સયાથ ેનજીકથી કયામ કયુું છે 
અને દૂરનયા ગયામડયાઓમયા ં
નયાનયામયા ં નયાનયા જ્િલેસ્ય 
સધુી પહોંચિયાનો પ્ર્યયાસ 
ક્યયો છે.
આજે જીજેસી  સરકયાર 

અને ઉદ્ોગ િચ્ચે સેત ુ
િરીકે કયામ કરી રહી 
છે. અમે િયાજેિરનયા 
ભિૂકયાળમયા ં સરકયારનયા 
તિતિધ મતં્રયાલ્યોને ઘણી 
રજૂઆિો કરી છે અને 
GST, હોલમયારકિંગ, PMLA 
અને અન્્ય ઘણી બેયાબેિો 
પર સૌહયાદ્યપણૂ્ય ઉકેલો 

શોધી કયાઢ્્યયા છે. પ્રમોશન, 
સલયામિી અને પ્રગતિની 
અમયારી મખુ્્ય રફલસફૂીએ 
ઉદ્ોગને િધ ુ સસુગંિ 
અને પયારદશ્યક બેનિયામયા ં
અને દેશનયા તિકયાસમયા ં
મહત્િપણૂ્ય ભતૂમકયા 
ભજિિયામયા ંમદદ કરી છે.
િધમુયા,ં હયાલનયા િપેયાર 

મેળયાઓમયા ં મધ્્યમ 
અને નયાનયા ઉત્પયાદકોની 
બેયાદબેયાકી અને હયાતંસ્યયામયા ં
ધકેલયાઈ જિયાને ધ્્યયાનમયા ં
રયાખીને, જીજેસી C એ 
ભયારિ જેમ એન્ડ જ્િલેરી 
શો (GJS) નયા રૂપમયા ંિેન ુ ં

અત્્યયાધતુનક પ્રદશ્યન રજૂ 
કયુું છે. શોની આગયામી 
આવતૃતિમયા ં દેશભરમયાથંી 
લગભગ 400 પ્રદશ્યકો 
અને લગભગ 15,000 
ખરીદદયારો હો્સટ કરે િેિી 
અપેક્યા છે.

અમે જીજેસી ખયાિે 
તધરયાણ પ્રિયાહ, મયાગંમયા ં
ઘટયાડો, સોનયાનયા િધિયા 
ભયાિ અને ઉચ્ચ ક્સટમ 
ડ્યટુી જેિયા મદુ્યાઓને 
ઉકેલિયા મયાટે બેહપુક્ી્ય 
યદુ્ધ લડી રહ્યા છીએ. અમે 
આ મદુ્યાઓને સિ્યગ્યાહી 
રીિે ધ્્યયાનમયા ં લીધયા છે 
અને અમયારયા સચૂનો 
સરકયારને આપી દીધયા 
છે. અમે બેેન્કરો સયાથેનયા 
તધરયાણનયા પ્રશ્ોનયા ઉકેલ 
મયાટે નયાણયા મતં્રયાલ્ય 

સયાથ ે તિચયાર-તિમશ્ય 
કરિયા અને સોનયા પરની 
ભયારે આ્યયાિ જકયાિનયા 
મયાળખયામયા ં ઘટયાડો કરિયા 
મયાટે સૌહયાદ્યપણૂ્ય મયાગ્ય 
શોધિયા મયાટે એક એક્શન 
કતમટીની રચનયા કરી રહ્યા 
છીએ. િયાજેિરમયા,ં અમે 
િિ્યમયાન ઇકોતસ્સટમમયા ં
દેખયાિયા પડકયારોને પહોંચી 
િળિયા ગ્યાહક બેયાબેિોનયા 
મતં્રયાલ્ય અને GST 
કતમશનર પયાસે એક 
પ્રતિતનતધમડંળ લઈ ગ્યયા.

અમે િલ્ડ્ય ગોલ્ડ 
કયાઉસ્ન્સલ, ફોરએિરમયાક્ય , 
GIA અને પ્લેરટનમ ગગલ્ડ 
જેિયા રહિધયારકો સયાથે પણ 
િયાટયાઘયાટો કરી રહ્યા છીએ 
જેથી સહસ્તયાબ્દીને લક્ષ્ય 
બેનયાિિયા અને જ્િલેરીનયા 
િચેયાણને આગળ િધયારિયા 
મયાટે સયામરૂહક રીિે 
ઝુબંેેશ શરૂ કરી શકયા્ય. 
અમે િહિેયાર દરતમ્યયાન 
િચેયાણ િધયારિયા મયાટે 
દુબેઈ શોતપંગ ફેન્્સટિલની 
િર્જ પર અમયારયા 

બેહપુ્રતિગક્િ લકી લક્ષમી 
પ્રોજેક્ટને ફરીથી લૉન્ચ 
કરિયાનુ ં આ્યોજન કરી 
રહ્યા ં છીએ. અમે સમગ્ 
જ્િેલરી સમદુયા્યને પણ 
એક સગંરઠિ ક્ેત્ર િરીકે 
લયાિિયા મયાગંીએ છીએ. 
અમે અમયારયા શકૈ્ગણક 
લયાભ કયા્ય્યક્મ સયાથ ેનયાનયા 
શહરેો અને ગ્યામીણ 
તિ્સિયારોમયા ંપ્રિશે કરીશુ.ં

ઘરેલુ ં જેમ્સ એન્ડ 
જ્િેલરી ગબેઝનેસ 2020 
મયા ંINR 4 લયાખ કરોડની 
આસપયાસ હિો, જેમયા ં
પ્રત્્યક્ અને પરોક્ રીિે 
લગભગ 60 તમગલ્યન 
લોકોને રોજગયારી 
મળી હિી. િે રયાષ્ટ્ી્ય 
જીડીપીમયા ં લગભગ 7 
ટકયા ફયાળો આપે છે. જો કે, 
આતથશિક વદૃ્દ્ધ અને રોજગયાર 
તનમયા્યણમયા ંઆટલુ ંમહત્ત્િ 
હોિયા છિયા,ં આપણે સૌથી 
હયાતંસ્યયામયા ં ધકેલયાઈ 
ગ્યેલયા ક્ેત્રોમયાનંયા એક 
છીએ. સેક્ટરમયા ં િધ ુ

અિયાજો લયાિિયા મયાટે, 
અમે િમયારયા અિયાજને 
સમગ્ લબંેયાઈ અને 
પહોળયાઈમયા ં સયાભંળિયા 
મયાટે એક અનોખુ ં
પ્લેટફોમ્ય તિકસયાવ્યુ ં છે. 
GJC અખબેયાર ભયારિમયા ં
િેનયા પ્રકયારનુ ં એક હશ,ે 
જે સયાિ અલગ-અલગ 
ભયાર્યાઓમયા ં રહિધયારકોને 
મયારહિી અને આંિરદૃન્ષ્ટ 
પ્રદયાન કરશ.ે
રહ્સસેદયારો શનૂ્્ય ખચચે 

િેમની આંગળીનયા ટેરિ ે
પખિયારડ્યયાનયા અપડેટ્સ 
અને મયારહિી મેળિશે. 

િે જ સમ્યે, રડજજટલ-
ફે્ન્ડલી અગભગમ અસ્્સથર 
બેજારની પરરસ્્સથતિઓ 
સયાથ ેગતિ જાળિી રયાખિયા 
મયાટે તનષ્ણયાિ સયામગ્ી 
સયાથ ે મખુ્્ય આંિરદૃન્ષ્ટ 
અને પરરપ્રેક્ષ્ય પ્રદયાન 
કરશ.ે આ ન્યઝૂલેટરનુ ં
સૌથી મહત્ત્િનુ ં પયાસુ ં
એ છે કે કદ અથિયા 
ક્ેત્રનયા આધયારે કોઈપણ 
ભેદભયાિ તિનયા ક્યાતંિકયારી 
ભયાિ ે સમગ્ મલૂ્્ય 
શૃખંલયાને સિ્યસમયાિશેક 
મયાકકેરટંગ પ્લેટફોમ્ય પરંુૂ 
પયાડવુ.ં દર પખિયારડ્યે 

4 લયાખથી િધ ુ જ્િલેસ્ય 
સધુી પહોંચિયા મયાટે આ 
ન્યઝૂલેટરમયા ંસૌથી નયાનો 
પણ ભયાગ લઈ શકે છે. 
GJC કનેક્ટ ભયારિનયા 
દૂરનયા તિ્સિયારોમયા ં રહિેયા 
જ્િેલસ્યને એક અનોખો 
અનભુિ પણ પ્રદયાન કરશ ે
કયારણ કે િેઓ ઇન્ટરનેટ 
અને ્સમયાટ્યફોનની 
ન્યનૂિમ ઍક્સેસ સયાથે 
ભયાગ લઈ શકે છે.

િિ્યમયાન િયા્સિતિકિયાઓ 
લયાબંેયા સમ્યથી ચયાલિી 
ધયારણયાઓને પડકયારે છે 
કે આપણયા સમયાજ અને 
આપણયા અથ્યિતં્રમયા ં
અમકુ સેિયાઓ વ્્યસ્ક્િગિ 
રીિે પરૂી પયાડિયામયા ંઆિ ે
છે અને સહ-્સથયાન જરૂરી 
છે. જો કે, રોગચયાળયા અને 
લોકડયાઉન પ્રતિબેધંો અને 
પ્રોટોકોલ્સે િે ધયારણયાઓને 
મળૂભિૂ રીિે પડકયારી 
છે. િેઓ મીરડ્યયા અને 
મયારહિીનયા િપરયાશનયા 
સદંભ્યમયા ં લોકોનયા 

િિ્યન અને આદિોમયા ં
અભિૂપિૂ્ય ફેરફયારો 
લયાવ્્યયા છે. આ અસયામયાન્્ય 
સમ્ય દરતમ્યયાન લોકો 
રસોઈ બેનયાિિી િખિે, 
કસરિ કરિી િખિે 
અથિયા ઘરેથી કયામ કરિી 
િખિે િધ ુ ઑનલયાઇન 
સયામગ્ીનો ઉપ્યોગ કરે 
છે.
જેમ જેમ લયાખો લોકો 

લોકડયાઉન જીિનને 
સમયા્યોજજિ કરે છે, િેમ 
અમયારી રડજજટલ જીિન 
ફરી ક્યારે્ય સમયાન ન હોઈ 

શકે. તિરડ્યો કોન્ફરન્સ 
અને ઓનલયાઈન 
એજ્યકેુશનથી લઈને 
ઓનલયાઈન િેગબેનસ્ય 
્સટ્ીતમંગ સધુી, ઘણુ ં
બેદલયાઈ ગયુ ં છે – અને 
આમયાનંી કેટલીક આદિો 
રહિેયાની શક્િયા છે.
રોગચયાળયા દરતમ્યયાન, 

તિતિધ નયાનયા અને 
મધ્્યમ ખેલયાડીઓ િેમનયા 
પ્રેક્કો સયાથ ે કનેક્ટ 
થિયાનો મયાગ્ય શોધિયા મયાટે 
સઘંર્્ય કરી રહ્યા છે અને 
િેમની બ્યાન્ડની હયાજરી 

ગમુયાિી રહ્યા છે. આ 
સદંભયોમયા,ં સયાિ અલગ-
અલગ ભયાર્યાઓમયા ં GJC 
Connect ન્યઝૂલેટર 
સમગ્ રહ્સસેદયારોને 
નિીનિમ મયારહિી સયાથ ે
અદ્િન રહિેયામયા ં મદદ 
કરશ ે અને અદ્િન 
સર્જનયાત્મક સયાધનો સયાથ ે
રહિધયારકો મયાટે િધ ુ
અતિશ્વસની્ય મયાકકેરટંગ 
િકો અને કંપનીઓ અને 
બ્યાન્્ડ્સનયા બેજેટમયા ં િધ ુ
લક્ષ્યયારંકિ પહોંચ પ્રદયાન 
કરશ.ે

અધ્્યક્નયા ડે્સક 
પરથી
સૈ્યમ મેહરયા, 
ચેરમેન, જીજેસી

રયાજેશ રોકડે, 
િયાઇસ ચેરમેન, 
જીજેસી

સ્ુયશ સજં્ય અગ્િયાલ,
રડરેક્ટર, જીજેસી અને 
એરડટર જીજેસી કનેક્ટ

તનલેશ શોભયાિિ
રડરેક્ટર - જીજેસી અને 
સહ-સપંયાદક,
જીજેસી કનેક્ટ
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ઓલ ઈન્ન્ડ્યયા જેમ એન્ડ 
જ્િેલરી ડોમેન્્સટક 

કયાઉસ્ન્સલ (જીજેસી) એ બેે િર્્ય 
મયાટે સયા્યમ મહરેયાને ચેરમેન 
અને રયાજેશ રોકડેને ઉપયાધ્્યક્ 
િરીકે ચ ૂટં્યયા છે. જીજેસી ની 
કતમટી ઑફ એડતમતન્સટે્શન 
(COA) િરીકે ઓળખયાિયા 
અન્્ય નિયા ચ ૂટંયા્યેલયા બેોડ્ય 
રડરેક્ટસ્યમયા ં અતમિ સોની, 
સ્ુયશ અગ્િયાલ, ડૉ. રતિ 
કપરૂ, અશોક કુમયાર જૈન અને 
સયારહલ મહરેયાનો સમયાિશે થયા્ય 
છે. જ્્યયારે િધ્યમયાન આતશર્ 
કોઠયારી અને કેિન ચોકસીને 
કો-ઓપ્ટેડ મેમ્બેર િરીકે 
તનયકુ્િ કરિયામયા ંઆવ્્યયા છે.
યતુનક ચેઈન્સનયા મયાગલક 

સયા્યમ મહરેયા િેની શરૂઆિથી 
જ જીજેસી સયાથે સકંળયા્યેલયા છે. 
િર્યોથી, િેમણે સફળિયાપિૂ્યક 
ઉદ્ોગનયા લયાભ મયાટે 
નિીન કયા્ય્યક્મોની કલ્પનયા 
અને અમલીકરણ કયુું છે. 
એક્સયાઈઝ, જીએસટી, ક્સટમ 
ડ્યટુી, પીએમએલએ, િગેરે 
જેિયા અનેક સળગિયા મદુ્યાઓને 
સબંેોધિયામયા ં િેમણે મહત્િની 
ભતૂમકયા ભજિી હિી.

સૈ્યમ મહરેયાએ કહ્ુ,ં “હુ ં
બેોડ્યનો આભયારી છુ,ં અને 
નેશનલ ડોમેન્્સટક કયાઉસ્ન્સલ 
ચલયાિિયાની જિયાબેદયારી 
્સિીકયારિી એ સન્મયાનની 
િયાિ છે. અમે સરકયાર સયાથ ે
મળીને કયામ કરીશુ ં અને 
ઉદ્ોગનયા તિતિધ મદુ્યાઓ 
ઉઠયાિીશુ.ં સરકયાર, મયારો પ્રથમ 
પ્ર્યયાસ ્સિદેશી ઉદ્ોગમયા ંિધ ુ
િયાલમેલ લયાિિયા મયાટે સમગ્ 
ભયારિમયા ંજ્િેલસ્યને પરરિિ્યન 
અને સરક્્ય કરિયાનો રહશે.ે”
“અમે સમગ્ ઉદ્ોગને એક 

કરિયા અને જીજેસી નયા એક 
ઉદ્ોગ, એક અિયાજનયા ધ્્યે્યને 
હયાસંલ કરિયાનો પ્ર્યત્ન કરીશુ.ં 
જીજેસી ઘણયા િધ ુ જ્િેલસ્ય 
અને િેમનયા એસોતસએશનને 
નીતિગિ ફેરફયારો મયાટે 
એકીકૃિ અગભગમ રજૂ કરિયા 
મયાટે િધ ુસગંરઠિ થિયા મયાટે 
પ્રેરરિ કરિયા મયાગેં છે અમે 
તિિયાદયા્સપદ મદુ્યાઓને પણ 
સબંેોધિયા મયાગંીએ છીએ, 
જેમ કે G&J સેક્ટરને તધરયાણ 
આપિયામયા ં બેેંરકંગ સેક્ટરની 
ખચકયાટ.”
રોકડે જ્િેલસ્યનયા રયાજેશ 

રોકડે, સોનયા, ચયાદંી અને 
ફેશન જ્િેલરીમયા ં બેેન્ચમયાક્ય 
બેનયાિિયાની દ્રન્ષ્ટ મયાટે 
જાણીિયા છે જે રડઝયાઇન અને 
કલયાત્મકિયામયા ં શ્રેષ્ઠિયા દશયા્યિ ે
છે. િેમની ચ ૂટંણી પર, બેોડકે 
આટલયા િર્યોમયા ં નિીનિયાઓ 
અને ભયાતિ િલણોની 
કલ્પનયા કરિયા મયાટેની િેમની 
પ્રતિબેદ્ધિયાની પ્રશસંયા કરી 
અને તિશ્વયાસ વ્્યક્િ ક્યયો કે 
િેઓ ઉદ્ોગનયા લયાભ મયાટે કયામ 
કરિયાનુ ંચયાલ ુરયાખશે.
“આ અગ્ણી િપેયાર 

સગંઠનનયા તિકયાસ મયાટે કયામ 
કરવુ ં અને સમગ્ પ્રદેશમયા ં
િેનયા સભ્્ય જ્િેલસ્યનયા તિકયાસ 
મયાટે મયારયા તિઝનમયા ં્યોગદયાન 
આપવુ ંએ મયારયા મયાટે ગિ્યની 
િયાિ છે. ઉદ્ોગને િધ ુસગંરઠિ 
અને સસુગંિ બેનિયાની જરૂર 
છે. જીજેસી ઉદ્ોગ મયાટે િધ ુ
સયારંુ. અને નિયા પ્લેટફોમ્ય 
બેનયાિિયાનુ ં ચયાલ ુ રયાખશ.ે” 
રોકડેએ જણયાવ્યુ ંહત ુ.ં
ઈ-િોરટંગ ચ ૂટંણી પ્રરક્્યયાએ 

સમગ્ ચ ૂટંણી એક અતધકૃિ 
્સિિતં્ર વ્્યસ્ક્િ (રરટતનિંગ 
ઓરફસર)ની દેખરેખ હઠેળ 

અને રડજજટલ એજન્સી કે જેણે 
મિદયાન પ્લેટફોમ્ય બેનયાવ્યુ ં

હત ુ,ં બેનંે જીજેસી દ્યારયા તનયકુ્િ 
ક્યયા્ય હિયા.

િર્્ય 2021-22મયા,ં 
GJCનયા અધ્્યક્ 

આતશર્ પેઠે, ઉપયાધ્્યક્ 
સૈ્યમ મહરેયા, ભિૂપિૂ્ય 
અધ્્યક્ નીતિન ખડેંલિયાલ 
અને ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ CA 
ભયાતિન મહિેયાની આગેિયાની 
હઠેળનયા GJC પ્રતિતનતધમડંળે 
કેન્દ્રી્ય નયાણયા ં પ્રધયાન તનમ્યલયા 
સીિયારમણ સયાથ ે મલુયાકયાિ 
કરી હિી. GJC સલયાહકયારોએ 
સરકયારને સોનયા અને જ્િેલરીને 
િધ ુગ્યાહક-મૈત્રીપણૂ્ય બેનયાિિયા 
મયાટે ઘણયા પગલયા ંજાહરે કરિયા 
તિનિંી કરી હિી. મયાગંિયામયા ં
આિલેયા મહત્િનયા પગલયાઓંમયા ં
સમયાન મયાતસક હપ્િયાઓ દ્યારયા 
જ્િેલરી ખરીદિયાની મજૂંરી 
આપિયાનો સમયાિશે થયા્ય 
છે, જેમ કે ગ્યાહક ટકયાઉ મયાલ 
ખરીદી શકે છે, વ્્યિહયારો 

પર કે્રડટ કયાડ્ય કતમશન 
ઘટયાડવુ ં અને સરકયારની 
સોનયાની મદુ્રીકરણ ્યોજનયાને 
િધ ુ આકર્્યક બેનયાિિી. 
િર્યોથી, જેમ્સ અને જ્િેલરી 
ઉદ્ોગ તિતિધ મશુ્કેલીઓમયાથંી 
પસયાર થ્યો છે. 2013મયા ંસોનયા 
પરની આ્યયાિ જકયાિ િધયારીને 
10 ટકયા કરિયામયા ંઆિી હિી, 
કયારણ કે િત્કયાલીન યપુીએ 
સરકયાર ચયાલ ુ ખયાિયાની ખયાધ 
અને રૂતપ્યયાનયા અિમલૂ્્યનમયા ં
શયાસન કરિયા મયાગંિી હિી. 
િેમજ 2 લયાખ રૂતપ્યયાથી િધનુુ ં
સોનુ ં અને જ્િેલરી ખરીદિયા 
મયાટે પયાનકયાડ્ય ફરજજ્યયાિ 
કરિયામયા ંઆવ્યુ ં હત ુ.ં 2016મયા ં
નોટબેધંીથી પણ િચેયાણને 
નકુસયાન થયુ ં કયારણ કે રોકડ 
વ્્યિહયારો ઘટી ગ્યયા હિયા.
ખયાસ કરીને, કયાઉસ્ન્સલ 

ઇચ્છે છે કે સરકયાર દ્યારયા 2015 
મયા ં શરૂ કરિયામયા ં આિલેી 
ગોલ્ડ મોનેટયાઇઝેશન ્સકીમ 
(GMS) િધ ુ આકર્્યક બેને, 
જે દેશને સોનયાની આ્યયાિ 
ઘટયાડિયામયા ં પણ મદદ કરશે 
અને બેદલયામયા ંચયાલ ુખયાિયાની 
ખયાધને તન્યતંત્રિ કરિયામયા ં
મદદ કરશ.ે િેથી, GJC પયાસે 
ગોલ્ડ મોનેટરી ્સકીમને િધ ુ
આકર્્યક અને સરકયાર અને 
નયાગરરકો મયાટે ફયા્યદયાકયારક 
બેનયાિિયા સચૂનો છે.
આિયા પગલયાથી 24,000 

ટન સધુીનયા ્સથયાતનક સોનયાનયા 
ભડંયારને અનલૉક કરિયામયા ં
આિશ,ે જે ભયારિની િયાતર્શિક 
650-700 ટન સોનયાની 
જરૂરર્યયાિ કરિયા ંઘણો િધયારે 
છે. GJC અનસુયાર, જ્િેલરી 
ખરીદિયા મયાટે લેિયામયા ં

આિલેી લોનને પસ્યનલ લોન 
ગણિયામયા ંઆિ ેછે, જ્્યયા ંવ્્યયાજ 
દર િધયારે હો્ય છે. િેનયા 
બેદલે ઉદ્ોગ મડંળ ઇચ્છે છે 
કે જ્િલેરીની ખરીદી મયાટે EMI 
સતુિધયા ઉપલબ્ધ કરયાિિયામયા ં
આિ,ે જોકે બગુલ્યન અને 
તસક્કયાની ખરીદી પર પ્રતિબેધંો 
ચયાલ ુરહી શકે છે.
િધમુયા,ં િર્યોથી સોનયા અને 

જ્િેલરીનયા ભયાિમયા ં થ્યેલયા 
િધયારયાને ધ્્યયાનમયા ં રયાખીને, 
GJC એ જ્િેલરીની ખરીદી 
મયાટે પયાન કયાડ્ય સબેતમટ કરિયા 
મયાટે જરૂરી મ્યયા્યદયાને િિ્યમયાન 
રૂ. 2 લયાખથી િધયારીને રૂ. 5 
લયાખ કરિયાની પણ ભલયામણ 
કરી છે.

જીજેસી નયા અધ્્યક્ 
સૈ્યમ મહરેયા અને 

ઉપયાધ્્યક્ રયાજેશ રોકડેએ 
મુબંેઈમયા ંકેન્દ્રી્ય નયાણયા ંપ્રધયાન 
તનમ્યલયા સીિયારમણ સયાથે 
બેજેટ પછીની િયાિચીિમયા ં
ભયાગ લીધો હિો. અધ્્યક્ે 
આટલુ ં ઉતિમ, સમયાિશેી અને 
તિકયાસલક્ી બેજેટ રજૂ કરિયા 
બેદલ નયાણયામતં્રીનો આભયાર 
મયાન્્યો હિો. િેમણે કયારીગરો 
મયાટે કરેલયા પષુ્કળ કયામ મયાટે 
િેમનો આભયાર પણ મયાન્્યો 
હિો અને કહ્ુ ં હત ુ ં કે બેજેટ 
કૌશલ્્ય તિકયાસ પર પણ 
કેન્ન્દ્રિ છે.
જીજેસી એ પણ નીચેની 

ગભંીર ગચંિયાઓ રજૂ કરી હિી:
કસ્્ટમ ડ્ય્ુટીમથા ં ઘ્ટથાડો: 

મતં્રયાલ્યે આ સદંભ્યમયા ંજીજેસી 
પયાસેથી તિગિિયાર અહિેયાલ 
મયાગં્્યો છે.

ર્ોિ િક્થ પર GSTનો મદુ્ો: 
મહસેલૂ સગચિ ે સયામ-સયામે 
િયાિચીિ કરીને જોબે િક્ય 
પર 5 ટકયા GST િસલૂિયાની 
ખયાિરી આપી. િેઓ ટૂંક 
સમ્યમયા ં સતિયાિયાર ્સપષ્ટિયા 
શરે કરશ.ે
ર્ોલ્ડ મોને્ટથાઇઝેશન સ્કીમ: 

મતં્રયાલ્યે સચૂવ્યુ ંકે િેઓ િેની 
િપયાસ કરશ.ે NRI એ GST 
રરફંડ મેળિવુ ં જોઈએ જેનયા 
મયાટે મતં્રયાલ્યે ખયાિરી આપી 
છે કે િેઓ આ મદુ્યા પર ધ્્યયાન 
આપશ ે અને ટૂંક સમ્યમયા ં
ઉકેલ આપશ.ે
જ્િેિરી પર EMI: ઉપરોક્િ 

મદુ્યાઓ ઉપરયાિં, GJCનયા 
ચેરમેને બેેંકો દ્યારયા િસલૂિયામયા ં
આિિયા કે્રડટ કયાડ્ય કતમશનમયા ં
જ્િેલરીની અછિ અંગે FMને 
EMIની પણ જાણ કરી હિી.

ચેરમેન સૈ્યમ મહરેયા અને 
િયાઈસ ચેરમેન રયાજેશ 

રોકડે અને ભયાતિન મહિેયા 
સજં્ય મગંલ, કતમશનર-
જીએસટી પોગલસી તિંગ-2, 
સેન્ટ્લ બેોડ્ય ઓફ ઈન્ડયા્યરેક્ટ 
ટેક્સીસ એન્ડ ક્સટમ્સ 
(સીબેીઆઈસી)ને મળ્્યયા અને 
જોબે િક્ય સબંેતંધિ સેિયાઓ 
અને જથ્થયાબેધં િપેયારીઓ પર 
જીએસટીનયા અમલીકરણ અંગે 
ચચયા્ય કરી. િેની અસર િધી 
શકે છે.
અધ્્યક્ે જેમ્સ અને જ્િેલરી 

ઉદ્ોગને જે સમ્સ્યયાઓનો 
સયામનો કરિો પડે છે, ખયાસ 
કરીને સોનયા અને ચયાદંી પર 
15 ટકયા ક્સટમ્સ ડ્યટુી પર 
ક્સટમનયા ચીફ કતમશનર 
પ્રમોદ કુમયાર અગ્િયાલને 
રજૂઆિ પણ કરી હિી. GJC 
ને તિશ્વયાસ છે કે સરકયાર અને 

સબંેતંધિ તિભયાગો સયાથે િેનયા 
સિિ સિંયાદ ઉદ્ોગ મયાટે 
ફળદયા્યી પરરણયામો આપશ.ે

ન્ર્ ઓફ ર્થાડ્થ: જીજે્સીને ચિથાિિથા મથા્ેટ ્ૈસયમ મહરેથાની આરે્િથાની હઠેળ COA

જીજે્સી પ્રવતવનવધમડંળ FM ્સથારે્ િત્થમથાન પડકથારોની ્સમીક્થા કરે છે

જીજે્સીએ નથાણથામતં્ીને જ્િેિરી 
ઉદ્ોર્ની લચંતથાનો પનુરોચ્ચથાર કયયો નિી જીજે્સી નેતતૃ્િ GST અને કસ્્ટમ ડ્ય્ુટીને સવુ્યિસ્સ્ર્ત કરિથા મથા્ેટ તૈયથાર છે
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ઉદ્ોર્ અનેક ર્ટ્્ટિ મદુ્થાઓ 
્સથારે્ ઝઝૂમી રહ્ો છે, અને 
તમે વનણથા્થયક ્સમયે અધ્યક્ 
તરીકેનો કથાય્થભથાર ્સભંથાળ્યો છે. 
તમે કયથા મદુ્થા ઉઠથાિિથાનથા છો?

ઉદ્ોગને બેેંરકંગ કટોકટીમયાથંી 
બેહયાર કયાઢ્વુ ં   એ ટોચની 
સૌથી પ્રયાથતમકિયા છે. બેેન્ન્કિંગ 
સેક્ટરને કયારણે ઉદ્ોગ 
મશુ્કેલીમયા ં છે, કયારણ કે એક 
િરફ, બેેન્કો અમને નિી લોન 
આપીને સયાથ નથી આપી રહી; 
બેીજી બેયાજુ, િેઓ હયાલનયા 
જોખમને ટયાળી રહ્યા છે. 
પરરણયામે, જ્િેલસ્ય પયાસે લોન 
ચકૂિિયા મયાટે િેમનો ્સટોક 
ઘટયાડિયા તસિયા્ય કોઈ તિકલ્પ 
નથી. આ દુદ્યશયામયા ં બેળિણ 
ઉમેરવુ ંએ સોનયા પ્રત્્યે ગ્યાહકની 
ભયાિનયા છે જે સોનયાનયા ઊંચયા 
ભયાિને કયારણે ખબૂે જ નબેળી 
છે. િેથી, ટૂંકમયા,ં ઉદ્ોગ ભ્યકંર 
િબેક્કયામયાથંી પસયાર થઈ રહ્ો 
છે. મેં આ તનણયા્ય્યક સમ્યે GJC 
નયા   અધ્્યક્ િરીકેનો કયા્ય્યભયાર 

સભંયાળ્્યો છે. મયારી મખુ્્ય 
પ્રયાથતમકિયા નયાણયા મતં્રયાલ્ય 
સયાથ ે બેેસીને ઉદ્ોગમયા ં નયાણયા ં
કેિી રીિે લયાિિયા િે અંગે 
ચચયા્ય કરિયાની રહશે.ે

શુ ં તમે િેંટ્કંર્ ્ેસક્્ટર ્સથારે્ 
્સીધો ્સપંક્થ  કરિથાનુ ં વિચથારી 
રહ્થા છો?

હયા! અમે અગ્ણી બેેંકો 
અને આરબેીઆઈનયા 
ટોચનયા અતધકયારીઓ સયાથ ે
ચચયા્ય કરિયાની ્યોજનયા 
બેનયાિીએ છીએ. અમે 
િેમને અને ઈન્ન્ડ્યન બેેંક્સ 
એસોતસએશનને મળીશુ ં અને 
કટોકટી જેિી પરરસ્્સથતિમયાથંી 
બેહયાર નીકળિયાનો મયાગ્ય 
શોધીશુ.ં હુ ંપનુરયાિતિશિિ કરિયા 
ઈચ્છુ ંછુ ંકે નીરિ મોદી એિયા 
લયાખો જ્િલેસ્યમયાનંો એક હિો 
જેઓ બેેંકસ્ય પયાસેથી તધરયાણની 
સતુિધયાનો આનદં ઉઠયાિી રહ્યા 
હિયા. મયાત્ર એક નીરિ મોદી 
રડફોલ્ટ થઈને ફરયાર થઈ ગ્યો 

હોિયાથી, િમે આખયા સેક્ટરને 
સજા કરી શકિયા નથી અને 
િેમને બેધં કરિયા દબેયાણ કરી 
શકિયા નથી.

તમથારી અન્ય યોર્નથાઓ શુ ં
છે?

મયારી ્યયાદીમયા ંઆગળ ગ્યાહકોને 
EMI પર સોનુ ં ખરીદિયાની 
મજૂંરી આપિયા સરકયાર સયાથ ે
ચચયા્ય કરિયાની છે. ત્રણથી 
ચયાર િર્્ય પહલેયા આની મજૂંરી 
આપિયામયા ંઆિી હિી, પરંત ુ
બેયાદમયા ંચયાલ ુખયાિયાની ખયાધનયા 
મદુ્યાને કયારણે સરકયારે આ 
્યોજનયા પયાછી ખેંચી લીધી 
હિી. હિ ે િે મદુ્ો દૂર થઈ 
ગ્યો છે, અને સરકયાર સયાથ ે
િેનયા પર ચચયા્ય કરિયાની અને 
ગ્યાહકો મયાટે EMI પર સોનુ ં
ખરીદિયાનુ ંશરૂ કરિયાનુ ંસરળ 
બેનયાિિયાની જરૂર છે, જેનયાથી 
ઉદ્ોગમયા ં5-6 ટકયા િધ ુિપેયાર 
થશ.ે

બેીજો મદુ્ો જે હુ ં સબંેોધિયા 
મયાગં ુ છુ ં િે છે PAN કયાડ્યની 
મ્યયા્યદયા, જ્્યયા ંગ્યાહકો પયાન કયાડ્ય 
તિનયા રૂ. 2 લયાખથી િધનુી 
જ્િેલરી ખરીદી શકિયા નથી. 
અહીં સરકયારે સમજવુ ં પડશ ે
કે ઘણયા લોકો જે જ્િલેરી 
ખરીદિયા આિ ે છે િેઓ કૃતર્ 
ક્ેત્રનયા છે, અને િેમની પયાસે 
આિકનો પરૂિો પરુયાિો ન 
હોઈ શકે કયારણ કે િેમની 
આિક કરપયાત્ર સ્તોિમયાથંી 
આિ ે છે. પરરણયામે, જ્િેલસ્ય 
મયાટે ખેડિૂો અને ખેડુિોની 
PAN તિગિો મેળિિયાનુ ં
પડકયારરૂપ બેની જા્ય છે કયારણ 
કે િેમયાનંયા ઘણયાની પયાસે PAN 
કયાડ્ય નથી કયારણ કે િેમને િેની 
જરૂર નથી.

જ્્યયારે લોકો િેમનયા જૂનયા 
્સટોકને એક્સચેન્જ કરિયા આિે 
છે ત્્યયારે PAN કયાડ્યની મ્યયા્યદયા 
સબંેતંધિ બેીજી સમ્સ્યયા ઉદભિ ે
છે. િેથી આપણે સમજવુ ંપડશ ે
કે ભયારિમયા ં સરેરયાશ મધ્્યમ 

“જેમ્સ એન્ડ જ્િેલરી સેક્ટર 
અનેક મહત્િપણૂ્ય પડકયારોનો 
સયામનો કરે છે. અમે GJC 
ખયાિે આિનયારયા મરહનયામયા ં
એક પછી એક આ મદુ્યાઓ 
ઉઠયાિીશુ ંઅને અમે સરકયાર 

સધુી અમયારો અગભગમ 
જણયાિિયાનુ ંશરૂ 
કરી દીધુ ંછે. અમે 

આ મદુ્યાઓને 
ઉકેલિયા મયાટે એક 

દળની રચનયા 
પણ કરી છે,” 

જીજેસીનયા ચેરમેન 
્સથાયમ મહરેથાએ 
્ટી્ટો એપેન 

સયાથનેી તિતશષ્ટ 
િયાિચીિમયા ં
જણયાવ્યુ ંહત ુ.ં

ર્ો કસ્્ટમ ડ્ય્ુટી ઘ્ટથાડીને 4 ્ટકથા 
કરિથામથા ંઆિે તો કથારોિથારમથા ં10 
્ટકથાનો િધથારો ર્શે.
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િગ્યનયા પરરિયાર પયાસે ઓછયામયા ં
ઓછુ ં100 થી 300 ગ્યામ સોનુ ં
છે જે કદયાચ િેમનયા િડિયાઓ 
પયાસેથી આવ્યુ ં હશે. આજે, 
100-150 ગ્યામ સોનયાની રકંમિ 
લગભગ 4-5 લયાખ રૂતપ્યયા છે, 
અને ઘણયા રક્સસયાઓમયા,ં લોકો 
પયાસે િેમનુ ંજૂનુ ંસોનુ ંબેદલિયા 
મયાટે પયાન કયાડ્ય નથી, અને 
પરરણયામે સોનુ ંઆતથશિક ચક્મયા ં
આિતુ ંનથી.

તમે ્સરકથાર પથા્ેસર્ી કે્ટિી 
PAN મયથા્થદથા મથાર્ો છો?

અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પયાન 
કયાડ્યની મ્યયા્યદયા હયાલનયા રૂ. 
2 લયાખથી િધયારીને રૂ. 5 
લયાખ કરિયામયા ં આિ.ે સરકયારે 
સમજવુ ંજોઈએ કે અસગંરઠિ 
ક્ેત્ર ધીમે ધીમે સગંરઠિ ક્ેત્ર 
િરફ આગળ િધી રહ્ુ ં છે. 
િેમ છિયા,ં જો PAN કયાડ્યની 
મ્યયા્યદયા નોંધપયાત્ર અિરોધ 
િરીકે ચયાલ ુ રહ ે છે, િો મને 
શકંયા છે કે પહલેેથી અસ્્સિત્િમયા ં
છે િે સગંરઠિ ક્ેત્ર અસગંરઠિ 
ક્ેત્રમયા ં પયાછુ ં ફરી શકે છે. 
અમયારી સયામે એક મોટો પડકયાર 
છે, અને જીજેસી મયા ં અમે 
આિનયારયા મરહનયાઓમયા ં એક 
પછી એક આ મદુ્યાઓને ઉઠયાિી 
રહ્યા છીએ અને સરકયારને 
અમયારયા તિઝનને જણયાિિયાનુ ં
શરૂ કયુું છે. અમે આ મદુ્યાઓને 
ઉકેલિયા મયાટે ટયા્સક ફોસ્યની 
રચનયા પણ કરી છે.

ઉચ્ચ કસ્્ટમ્્સ ડ્ય્ુટી ઉદ્ોર્ 
્સથામેનો િીર્ો મો્ટો પડકથાર છે. 
જીજે્સી આ મદુ્થાને કેિી રીતે 
ઉકેિે છે?

છેલ્લયા ચયાર િર્્યમયા ં અમે 
સરકયારને અનેક રજૂઆિો કરી 
છે, પરંત ુકંઈ થયુ ંનથી. અમે 
ભલયામણ કરી છે કે સરકયારે 
ક્સટમ ડ્યટૂી 10 ટકયાથી 
ઘટયાડીને 4 ટકયા કરિી જોઈએ 
કયારણ કે CADનો મદુ્ો હિ ે
તન્યતં્રણમયા ંછે. ઉદ્ોગ તનરીક્ક 
િરીકે, જો સરકયાર ક્સટમ ડ્યટુી 
ઘટયાડીને 4 ટકયા કરે િો મયાત્ર 
િપેયારમયા ં 10 ટકયાનો િધયારો 
થશ ેએટલુ ં જ નહીં, સોનયાની 
દયાણચોરી પણ ગનુેગયારો મયાટે 
ઓછી આકર્્યક બેનશ.ે જો કે 
િિ્યમયાન સરકયાર સોનયા પ્રત્્યે 
ખબૂે જ પ્રતિકળૂ છે.

આર્થામી પથાચં િર્્થ મથા્ેટ 
તમથારો એકંદર અંદથાર્ શુ ંછે?

હુ ં ઉદ્ોગનયા તિકયાસને લઈને 
ખબૂે જ આશયાિયાદી છુ ં કયારણ 
કે આગયામી 7 થી 8 િર્્યમયા ં

ભયારિી્ય અથ્યવ્્યિ્સથયા મયાત્ર 
બેે આંકડયામયા ં જ વદૃ્દ્ધ પયામશ.ે 
િધમુયા,ં લોકોનુ ંજીિન ધોરણ 
સધુરશ,ે અને તનકયાલજોગ 
આિક િધ ુ સયારી રહશે,ે જે 
આપણયા પ્રદેશ મયાટે િધ ુિકો 
પરૂી પયાડશે. િેથી એક ઉદ્ોગ 
િરીકે આપણયા મયાટે આ ્યોગ્્ય 
સમ્ય છે કે આપણે એકસયાથ ે
આિીએ અને સહસ્તયાબ્દી 
લોકોમયા ં એિી મયાન્્યિયા 
પ્ર્સથયાતપિ કરીએ કે જ્િેલરી 
મયાત્ર એક ફેશન ્સટેટમેન્ટ નથી 
પણ રોકયાણ પણ છે. જો આપણે 
અત્્યયારે આ નહીં કરીએ, િો 
નજીકનયા ભતિષ્્યમયા ંઆપણને 
નકુસયાન થશ.ે

જીજે્સી વમિેવનયિ ચેિેન્ર્નો 
્સિ્થગ્થાહી ઉકેિ કેિી રીતે 
આપશે?

જીજેસી, ટે્ડ કયાઉસ્ન્સલ અને 
ઉદ્ોગનયા આશ્ર્યદયાિયા િરીકે, 
જ્િેલરી ક્ેત્રે સહસ્તયાબ્દીઓને 
આકર્્યિયા મયાટે ઘણયા આઉટરીચ 
અને પ્રમોશનલ કયા્ય્યક્મો હયાથ 
ધરશ.ે અમે તપ્રન્ટ મીરડ્યયા અને 
ટેગલતિઝન દ્યારયા િેમની સયાથ ે
જોડયાણ કરીશુ ં અને જ્િેલરી 
સેક્ટરમયા ં િેમનો તિશ્વયાસ 
િધયારિયા મયાટે સોતશ્યલ 
મીરડ્યયા પ્લેટફોમ્યનો ઉપ્યોગ 
કરીશુ.ં િધમુયા,ં અમે રડઝયાઇનસ્ય 
અને કયારીગરોને હજાર િર્્ય 
મયાટે રડઝયાઇન બેનયાિિયામયા ં
મદદ કરીશુ.ં એક ઉદ્ોગ 
િરીકે, આપણે સહસ્તયાબ્દીને 
જોડિયા મયાટે સયારી ઇકોતસ્સટમ 
પ્રદયાન કરિી જોઈએ. ઉપરયાિં, 
અમે ઉત્પયાદકોને નિીન 
રડઝયાઇન સયાથ ે આિિયા 
પ્રોત્સયારહિ કરીશુ.ં

Saiyam Mehra,
GJC Chairman
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MMTC-PAMP ટ્ડજર્્ટિ વ્સલ્િર રજૂ 
કરે છે

મિિથાર ર્ોલ્ડ એન્ડ ડથાયમડં્્ેસ 
જેમસ્્ટોન જ્િેિરી ફેસ્સ્્ટિિ શરૂ કયયો

કલ્યથાણ જ્િેિ્સ્થનો ચોખ્્ખો નફો 
િથાવર્ષિક ધોરણે 10% િધીને રૂ. 148 
કરોડ ર્યો છે
કલ્્યયાણ જ્િેલસચે 31 

રડસેમ્બેર, 2022 નયા રોજ 
પરૂયા થ્યેલયા ક્િયાટ્યરમયા ં ટેક્સ 
પછીનયા િેનયા એકીકૃિ નફયામયા ં
10.34 ટકયાનો િધયારો નોંધયાવ્્યો 
હિો જે રૂ. 148.43 કરોડ થ્યો 
હિો. કંપનીએ અગયાઉનયા 
નયાણયાકી્ય િર્્યનયા સમયાન 
ક્િયાટ્યરમયા ંરૂ. 134.52 કરોડનો 
ચોખ્ખો નફો નોંધયાવ્્યો હિો. 
કલ્્યયાણ જ્િેલસચે ઓક્ટોબેર-
રડસેમ્બેર 2022નયા સમ્યગયાળયા 
દરતમ્યયાન એકીકૃિ આિકમયા ં
13 ટકયાનો િધયારો નોંધયાવ્્યો 
હિો, જે એક િર્્ય અગયાઉનયા 
ગયાળયામયા ંરૂ. 3,435 કરોડ હિો. 
, વ્્યયાજ, કર, ઘસયારયા અને 
ઋણમસુ્ક્િ પહલેયા ંિેની કમયાણી 
(EBITDA) ગ્યયા િર્્યનયા 
સમયાન ક્િયાટ્યરમયા ં રૂ. 299 

કરોડની સરખયામણીએ રૂ. 327 
કરોડ નોંધયાઈ હિી.
“અમે િમયામ બેજારોમયા ં

આિકમયા ં મજબિૂ િગે અને 
ફૂટફોલનયા સયાક્ી છીએ, 
મખુ્્યત્િે સોનયાનયા ભયાિમયા ં
સિિ િધયારો હોિયા છિયા,ં 
લગ્નની ચયાલ ુસીઝનની મયાગંને 
કયારણે. આ સમ્ય દરતમ્યયાન, 
અમે 52 શોરૂમ ખોલિયાની 
અમયારી ્યોજનયા જાહરે 
કરી. આ વ્યહૂરચનયા, અમે 
છેલ્લયા ત્રણ-ચયાર મરહનયામયા ં
અમયારયા આંિરરક સસંયાધનોનયા 
તનમયા્યણમયા ં નોંધપયાત્ર સમ્ય 
અને પ્ર્યત્નોનુ ંરોકયાણ કયુું છે,” 
કલ્્યયાણ જ્િેલસ્ય ઇન્ન્ડ્યયાનયા 
એપ્ક્ઝક્રુટિ રડરેક્ટર રમેશ 
કલ્્યયાણરમને જણયાવ્યુ ંહત ુ.ં
ભયારિી્ય કયામગીરીએ 

ક્િયાટ્યર મયાટે રૂ. 276 કરોડનયા 
EBITDA નો અહિેયાલ આપ્્યો 
હિો, જે ગ્યયા િર્્યનયા સમયાન 
ક્િયાટ્યરમયા ં રૂ. 253 કરોડ 
હિો. દરતમ્યયાન, ક્િયાટ્યર મયાટે 
્સટેન્ડઅલોન PAT (ભયારિ) 
પયાછલયા નયાણયાકી્ય િર્્યનયા 
સમયાન ક્િયાટ્યરમયા ં રૂ. 118 
કરોડનયા PATની સરખયામણીએ 
રૂ. 133 કરોડ હિો.
ઈ-કોમસ્ય તિભયાગ, કેન્ડેરે, 

ક્િયાટ્યર મયાટે રૂ. 44 કરોડની 
આિક નોંધયાિી હિી જે ગ્યયા 
િર્્યનયા સમયાન ક્િયાટ્યરમયા ં રૂ. 
47 કરોડ હિી. જો કે, િેણે 
ક્િયાટ્યર મયાટે રૂ. 1.7 કરોડની 
ખોટ નોંધયાિી હિી જ્્યયારે ગ્યયા 
િર્્યનયા સમયાન ક્િયાટ્યરમયા ંરૂ. 26 
લયાખનો નફો થ્યો હિો. મધ્્ય 
પિૂ્યમયા,ં Q3FY23 દરતમ્યયાન 

કયામગીરીમયાથંી કુલ આિક રૂ. 
641 કરોડ હિી, જે અગયાઉનયા 
િર્્યનયા ત્રીજા ક્િયાટ્યરમયા ં રૂ. 
515 કરોડથી 24 ટકયા િધ ુછે.
કંપનીની એકંદરે એકીકૃિ 

આિકમયા ં મધ્્ય પિૂ્ય ક્ેત્રે 
લગભગ 16.5 ટકયા ્યોગદયાન 
આપ્યુ ં છે. તમડલ ઇ્સટ 
ઓપરેશન્સે ગ્યયા િર્્યનયા 
સમયાન ક્િયાટ્યરમયા ં રૂ. 46 
કરોડની સરખયામણીએ ક્િયાટ્યર 
મયાટે રૂ. 52 કરોડનો EBITDA 
નોંધયાવ્્યો હિો. ક્િયાટ્યર મયાટે 
PAT રૂ. 17 કરોડ હિો જે ગ્યયા 
િર્્યનયા સમયાન ક્િયાટ્યરમયા ંરૂ. 16 
કરોડની PAT હિી.

મલબેયાર ગોલ્ડ એન્ડ 
ડયા્યમન્્ડ્સ, દેશની 

સૌથી મોટી સોનયા અને હીરયાની 
છૂટક શ ૃખંલયાઓમયાનંી એક, 
રકંમિી પથ્થરો અને અનકટ 
હીરયાથી જડેલયા શદુ્ધ સોનયાનયા 
દયાગીનયાની િેની તિતશષ્ટ 
શ્રેણીને પ્રદતશશિિ કરિયા મયાટે 
જેમ્સટોન જ્િેલરી ફેન્્સટિલ 
શરૂ કરે છે. કણયા્યટકનયા િમયામ 
્સટોસ્ય 20 ફેબ્આુરી સધુી 
કલેક્શનનુ ં પ્રદશ્યન કરશ,ે 
જેનયાથી ગ્યાહકોને શો મયાટે 
ખયાસ ક્રેૂટ કરયા્યેલી રત્ન 
રડઝયાઇનની તિશયાળ શ્રેણીની 
શોધખોળ કરિયાની િક મળશ.ે
  મલબેયાર ગ્પુનયા ચેરમેન 

એમ.પી. અહમેદે જણયાવ્યુ ં
હત ુ ં કે, “અમને જેમ્સટોન 
જ્િેલરી ફેન્્સટિલ શરૂ કરિયામયા ં
અને કુદરિી અને પ્રમયાગણિ 
રત્નોથી જડેલી અમયારી નિીન 
રડઝયાઇન રજૂ કરિયામયા ંઆનદં 
થયા્ય છે. પરરણયામે, જ્િેલરીનયા 
ખરીદદયારો ઉચ્ચ ગણુિતિયા, 
શદુ્ધિયાની િયાજબેી રકંમિ અને 

બેયા્યબેેક ગેરંટી સયાથ ે અમયારયા 
ઉત્પયાદનોનો આનદં મયાણી શકે 
છે,”
રકંમિી પથ્થર જડેલી 

જ્િેલરી ભયારિમયા ં િેમજ 
તિદેશમયા ંિધનુે િધ ુલોકતપ્ર્ય 
બેની રહી છે. ઉત્સિમયા ં
પ્રદતશશિિ દયાગીનયામયા,ં મયાણેક, 
નીલમ અને નીલમગણ િેમનયા 
રંગ અને શયાહી આકર્્યણને 
કયારણે સૌથી િધ ુપ્રખ્્યયાિ છે, 
અને િેમનયા સયા્ંસકૃતિક અને 
આધ્્યયાજત્મક મહત્િ મયાટે પણ 
મલૂ્્યિયાન છે.
મલબેયાર ગોલ્ડ એન્ડ 

ડયા્યમન્્ડ્સ ગણુિતિયા 
પ્રમયાણપત્ર સયાથે કુદરિી 
રત્નો પ્રદયાન કરીને ગ્યાહકોને 
પયારદતશશિિયા પ્રદયાન કરે છે. 
બ્યાન્ડ િેની પયારદશ્યક રકંમિો, 
િયાજબેી રકંમિો અને દરેક 
ખરીદી મયાટે બેયા્યબેેક ગેરંટીને 
કયારણે મયાકકેટ લીડર િરીકે 
પણ ઉભરી છે, જે આ જ્િેલરી 
કેટેગરીમયા ં વ્્યયાપકપણે ઓફર 
કરિયામયા ંઆિિી નથી.

MMTC-PAMP એ 
રડજજટલ તસલ્િર 

લોન્ચ કરિયાની જાહરેયાિ 
કરી. પ્રોડક્ટને ગ્યાહકો મયાટે 
રડજજટલ ગોલ્ડની જેમ જ 
સલુભ બેનયાિિયામયા ં આિશ.ે 
ગ્યાહકો કંપનીની િેબેસયાઇટ 
અને Paytm જેિયા િેનયા 
ભયાગીદયારો પર 999.9-પ્લસ 
શદુ્ધ ચયાદંી ખરીદી શકે છે. 
રડજજટલ રીિે ખરીદેલી રકમ 
જેટલી ભૌતિક ચયાદંી પ્રમયાગણિ 
બેેંક-ગે્ડ િૉલ્ટમયા ં સગં્રહિ 
કરિયામયા ંઆિશ,ે જેનુ ંદરરોજ 
ત્રીજા-પક્ ટ્્સટી દ્યારયા ઑરડટ 
કરિયામયા ંઆિશ.ે
અમલૂ સયાહયા, ચીફ રડજજટલ 

ઓરફસર, MMTC-PAMP 

ઇન્ન્ડ્યયાએ જણયાવ્યુ ં હત ુ ં કે, 
“ટ્્સટીતશપે એ સતુનતચિિ કરવુ ં
પડશ ે કે ચોખ્ખયા િચેયાણનયા 
દૃન્ષ્ટકોણથી એક રદિસની 
અંદર જમયા થ્યેલ રડજજટલ 
સોનયા અથિયા ચયાદંીની રકમ 
મખુ્્ય ભયાગીદયારો દ્યારયા બેકેટમયા ં
પયાછી ઉમેરિયામયા ં આિ.ે “ 
િપરયાશકિયા્યઓ િેમનયા તસલ્િર 
હોન્લ્ડિંગને િપયાસિયા મયાટે 
્સટોરેજ સતુિધયાની મલુયાકયાિ 
લઈ શકિયા નથી. “સરુક્યાનયા 
કયારણોસર આની મજૂંરી 
નથી. પરંત ુ િપરયાશકિયા્યઓ 
ઓનલયાઈન હોન્લ્ડિંગ્સ ચકયાસી 
શકે છે અને રીઅલ ટયાઇમમયા ં
રરડીમ કરી શકે છે.” સયાહયાએ 
જણયાવ્યુ ંહત ુ.ં

સેન્કો ગોલ્ડ એન્ડ 
ડયા્યમ્ંડ્સનયા MD અને 

CEO, સિુકંર સેને વ્્યક્િ 
કયુું છે કે બેજેટ 2023 ની 
અસર ભયારિમયા ં જ સોનયાનયા 
આભરૂ્ણો બેનયાિનયારયાઓ પર 
નરહિિ રહશે.ે 
“આ નયાણયાકી્ય િર્્યની 

શરૂઆિમયા ં સોનયા અને 
પ્લેરટનમનયા બેયાર પર ક્સટમ 
ડ્યટુીમયા ં િધયારો કરિયામયા ં
આવ્્યો હોિયાથી, ગોલ્ડ બેયારનયા 

ભયાિ પર બેજેટની કોઈ નિી 
અસર થશ ે નહીં,” િેમણે 
જણયાવ્યુ ં હત ુ.ંિેમનયા મિે, 
સિુણ્યની આ્યયાિ કુલ સોનયાની 
આ્યયાિની ઓછી ટકયાિયારી છે 
િેથી મયાત્ર સિુણ્ય  ડ્યટુીમયા ં
2.5%નો િધયારો થ્યો છે, 
જે ્સથયાતનક રરફયાઈનરીઓનયા 
વ્્યિસયા્ય પર અસર કરી 
શકે છે. જ્િેલરીની આ્યયાિ 
પર ટેક્સ િધયારિયામયા ંઆવ્્યો 
છે જેની ફરીથી અમયારયા 

વ્્યિસયા્ય પર કોઈ અસર 
થશ ેનહીં કયારણ કે સેન્કો ગોલ્ડ 
અને ડયા્યમ્ંડ્સ અને જ્િેલરી 
ઉદ્ોગનયા મોટયાભયાગનયા સભ્્યો 
સોનયાનયા દયાગીનયાની આ્યયાિ 
કરિયા નથી. અમે બેેંકોમયાથંી 
સોનયાની લગડીઓ ખરીદીએ 
છીએ અને અમયારી િમયામ 
જ્િેલરી ભયારિમયા ંબેનેલી છે.
ચયાદંીનયા બેયાર, સિુણ્ય પરની 

આ્યયાિ ડ્યટૂીમયા ં 2.5%નો 
િધયારો કરિયામયા ં આવ્્યો છે 

જેની ચયાદંીનયા િયાસણો અને 
જ્િેલરી ઉદ્ોગ પર કેટલીક 
નજીિી અસર થઈ શકે છે.

કણયા્યટક જ્િેલસ્ય 
એસોતસએશન રયાજ્્ય 

સરકયારને જ્િેલરી પયાક્ય 
્સથયાપિયા તિનિંી કરી રહ્ુ ં છે, 
જેમ કે ગ્યયા િર્ચે મખુ્્ય પ્રધયાન 
બેસિરયાજ બેોમયાઈએ જાહરેયાિ 
કરી હિી. એસોતસએશનનયા 
પ્રમખુ પ્રશયાિં મહિેયાનયા 
જણયાવ્્યયા અનસુયાર, સરકયાર આ 
પ્રોજેક્ટ મયાટે જમીનની ઓળખ 
કરિયામયા ં અસમથ્ય હોિયાથી 
દરખયા્સિ અ્સપષ્ટ છે.
 અહિેયાલો અનસુયાર, 

એસોતસએશન આ મદેુ્ 
કણયા્યટકનયા ઉદ્ોગ પ્રધયાન 
મરુુગેશ તનરયાનીને મળ્યુ ં
હત ુ.ં જોકે, બેેંગલરુુમયા ં જમીન 
મેળિિી એક પડકયાર બેની 
ગ્યો છે. એસોતસએશને બેેંગ્લોર 
એરપોટ્ય પયાસે જગ્્યયા મયાગંી 
હિી. મહિેયાએ જણયાવ્યુ ં હત ુ ં
કે, “અમે પડોશી જજલ્લયાઓનયા 
ઘણયા ડેપ્યટુી કતમશનરને પણ 
પત્ર લખ્્યો હિો. જો કે હજુ 
સધુી કોઈ જિયાબે મળ્્યો નથી.”

દ ર ત મ ્ય યા ન , 
મતં્રીએ કલયાબગુજીમયા ં
100 એકરનો 
પયાક્ય ્સથયાપિયાની 
દરખયા્સિ કરી જ્્યયા ં
ગ્યાહકો એક છિ 
નીચે સોનુ ં ખરીદી 
શકે. “કલબગુજીમયા ં
એરપોટ્ય અને 
પયાક્ય મયાટે પ્યયા્યપ્િ 
ઈન્ફ્યા્સટ્ક્ચર સયાથે, 
િે ઉદ્ોગને િગે 
આપશ,ે” તનરયાનીએ 
જણયાવ્યુ ં હત ુ.ં જ્્યયા ં
સધુી બેેંગલરુુમયા ં
પ્રયાથતમક પયાક્ય છે 
ત્્યયા ં સધુી જ્િેલરી 
ઉદ્ોગ કલયાબગુજીમયા ં
પયાક્ય ્સથયાપિયાનયા 
તિચયાર મયાટે ખલુ્લો છે.
એસોતસએશનનયા પ્રમખુે 

ધ્્યયાન દોયુું કે ઉત્પયાદકોનયા નયાનયા 
જૂથો નયાગરથપેટ તિ્સિયારમયા ં
ગદંી જગ્્યયાએથી કયામ કરે છે. 
જો સરકયાર બેેંગ્લોરમયા ં પયાક્ય 

મયાટે જમીન આપે છે, િો 
િેમને કયામ કરિયાની સ્્સથતિ 
િધ ુ સયારી મળશ.ે બેેંગલોર 
દગક્ણ ભયારિમયા ં સોનયાનયા 
આભરૂ્ણોનયા ઉત્પયાદનનુ ં કેન્દ્ર 
હત ુ.ં બેેંગ્લોર એરપોટ્ય પર પણ 
સૌથી િધ ુ સોનયાની આ્યયાિ 

કરિયામયા ં આિે છે. આિયા 
ઉદ્યાનો ઉદ્ોગને િગે આપશ,ે” 
ઉમેયુું કે સમયાન ઉદ્યાનો પતચિમ 
બેગંયાળ અને મહયારયાષ્ટ્મયા ં
કયા્ય્યરિ છે.

જ્િેિરી ્ેસક્્ટર પર િજે્ટની અ્સર નટ્હિત રહશેેઃ 
સિુકંર ્ેસન

SUVANKAR SEN, MD & CEO of 
Senco Gold & Diamonds
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ચીનનથા િક્ઝરી મથાકકે્ટમથા ંપથાચં િર્્થમથા ંપ્રર્મ િ્ખત ઘ્ટથાડો 
ર્યો છે

કયો દેશ િક્ઝરી ્સથામથાન પર ્સૌર્ી િધ ુ્ખચ્થ કરે છે?

બેેઇન ચયાઇનયા લક્ઝરી 
રરપોટ્ય 2023 અનસુયાર, 

ચયાઇનયાનયા વ્્યસ્ક્િગિ લક્ઝરી 
મયાકકેટ, ઘયાિયાકંી્ય વદૃ્દ્ધનયા પયાચં 
િર્્યનયા દોર પછી, 2022 
મયા ં િયાતર્શિક ધોરણે 10 ટકયા 
સકંોચિયાની િૈ્યયારીમયા ં છે. જો 
કે, પડકયારો હોિયા છિયા,ં રરપોટ્ય 
કહ ે છે કે, અન્્ય ઊભરિયા ં
બેજારોની સરખયામણીમયા ંચીન 

હજુ પણ “લક્ઝરી વદૃ્દ્ધ મયાટેનો 
રયાક્સ” છે અને 2023નયા પ્રથમ 
તત્રમયાતસક ગયાળયાનયા અંિ પહલેયા 
“સકયારયાત્મક સ્્સથતિ” પર પયાછયા 
ફરિયાની અપેક્યા રયાખે છે.
મદંી મખુ્્યત્િે કોતિડ-19 

સબંેતંધિ સમ્સ્યયાઓને કયારણે 
હિી, જેમયા ં મોટયા શહરેોમયા ં
લોકડયાઉનનો સમયાિશે થયા્ય 
છે, જેનયા કયારણે ફૂટફોલમયા ં
30 થી 35 ટકયાનો ઘટયાડો 
થ્યો હિો. આ ઉપરયાિં, 
રર્યલ એ્સટેટ મયાકકેટમયા ં મદંી 
અને સમગ્ દેશમયા ં એકંદર 
નકયારયાત્મક આતથશિક દૃન્ષ્ટકોણને 
કયારણે ઉપભોક્િયા તિશ્વયાસમયા ં
ઘટયાડયાથી િપરયાશ શસ્ક્િ 

નબેળી પડી છે. પેઇડ જોબે 
િગરનયા લોકોનો ઊંચો દર 
અને ઓછી તનકયાલજોગ આિક 
પણ િેનયા મયાટે જિયાબેદયાર 
ગણી શકયા્ય.
2022 મયા,ં િધ ુ નોંધપયાત્ર 

ઓનલયાઈન પેતનટે્શન 
ધરયાિિી કેટેગરીઓએ 
િધ ુ સયારંુ પ્રદશ્યન કયુું અને 
લોકડયાઉનથી ઓછી અસર 

થઈ. ઉદયાહરણ િરીકે, 
લક્ઝરી બ્યટુી, જેમયા ં 50 ટકયા 
ઓનલયાઈન પ્રિશે છે, િેમયા ં
મયાત્ર 6 ટકયાનો ઘટયાડો થ્યો છે. 
સરખયામણીમયા,ં 10 થી 15 ટકયા 
ઓનલયાઈન ઘ ૂસંપેંઠ ધરયાિિયા 
સેગમેન્ટ્સ િધ ુ ખલુ્લયા હિયા: 
ઘરડ્યયાળનુ ં બેજાર િચેયાણ 
20 થી 25 ટકયા ઘટ્યુ;ં ફેશન 
અને જીિનશલૈીમયા ં15 થી 20 
ટકયાનો ઘટયાડો; અને જ્િેલરી 
અને ચયામડયાની િ્સતઓુમયા ં10 
થી 15 ટકયાનો ઘટયાડો થ્યો છે.
“જ્્યયારે મોટયાભયાગની 

બ્યાન્્ડ્સમયા ં 2022 મયા ં ઘટયાડો 
જોિયા મળ્્યો હિો, કેટલીક 
પડકયારજનક પરરસ્્સથતિઓ 

હોિયા છિયા ં ફ્લેટ રહી હિી 
અથિયા વદૃ્દ્ધ પયામી હિી. ત્રણ 
પરરબેળોએ િેમની સફળિયામયા ં
ફયાળો આપ્્યો હિો – પ્રથમ, 
મોટી બ્યાન્્ડ્સે સરેરયાશ નયાનયા 
ખેલયાડીઓને પયાછળ રયાખી 
દીધયા હિયા. બેીજુ,ં પ્રતિન્ષ્ઠિ 
પોટ્યફોગલ્યો ધરયાિિી 
બ્યાન્્ડ્સે ટે્ન્ડી અથિયા મોસમી 
પોટ્યફોગલ્યો કરિયા ં િધ ુ સયારંુ 

પ્રદશ્યન કયુું હત ુ.ં મચચેન્ડયાઇઝ. 
અંિે, િરેી ઇમ્પોટ્યન્ટ 
ક્લયા્યન્ટ્સ (VIC) ની ઊંચી 
સયાદં્રિયા ધરયાિિી બ્યાન્્ડ્સે િધ ુ
સયારંુ પ્રદશ્યન કયુું,” બેેઇન એન્ડ 
કંપનીનયા શયાઘંયાઇ સ્્સથિ િરરષ્ઠ 
ભયાગીદયાર બ્નુો લેન્સે જણયાવ્યુ ં
હત ુ.ં

ચેનલ બેેગથી લઈને 
રોલેક્સ ઘરડ્યયાળો 

સધુીની િભૈિી ચીજિ્સતઓુ 
લયાબંેયા સમ્યથી તિશ્વભરનયા 
ગ્યાહકોમયા ં લોકતપ્ર્ય છે, અને 
આ િલણ ધીમી પડિયાનયા 
કોઈ સકેંિો દેખયાિયા નથી. ઘણયા 
દેશોએ લક્ઝરી ચીજિ્સતઓુ 
પર ખચ્યમયા ં િધયારો જો્યો છે, 
પરંત ુએક દેશ હિ ેમયાથયાદીઠ 
િભૈિી સયામયાન પર તિશ્વનો 
સૌથી મોટો ખચ્ય કરનયાર દેશ 
છે, દગક્ણ કોરર્યયા.
મોગ્યન ્સટેનલીનયા 

તિશ્લેર્કોનયા મિે, દગક્ણ 
કોરર્યયાનો િભૈિી સયામયાન 
પરનો ખચ્ય 2022મયા ં 24 
ટકયા િધીને €15.4 ગબેગલ્યન 
અથિયા વ્્યસ્ક્િ દીઠ આશરે 
€300 થિયાનો છે. આ ચીની 
અને યએુસ નયાગરરકો દ્યારયા 
મયાથયાદીઠ €46 અને €234 
ખચ્ય કરિયા ંિધ ુછે.
લક્ઝરી ચીજિ્સતઓુની આ 

સિિ મયાગં અનેક પરરબેળોને 

આભયારી હોઈ શકે છે, જેમયા ં
િધેલી ખરીદ શસ્ક્િ અને 
સયામયાજજક સ્્સથતિ દશયા્યિિયાની 
ઇચ્છયાનો સમયાિશે થયા્ય છે. 
અન્્ય સમયાજોની જેમ, કોરર્યન 
સમયાજમયા ં સપંતતિનુ ં પ્રદશ્યન 
કરવુ ં િધ ુ સયામયાજજક રીિે 
્સિીકયા્ય્ય છે. મેકરકન્સેનયા એક 
સિચે અનસુયાર, સિચેક્ણમયા ં
મયાત્ર 22 ટકયા કોરર્યનોએ 
કહ્ુ ંકે લક્ઝરી ચીજિ્સતઓુનુ ં
પ્રદશ્યન અપમયાનજનક છે, 
જ્્યયારે 45 ટકયા જાપયાનીઝ 
અને 38 ટકયા ચયાઈનીઝ 
ઉતિરદયાિયાઓ સમંિ છે.
દગક્ણ કોરર્યન લક્ઝરી 

મયાકકેટ િયાજેિરનયા િર્યોમયા ં
સિિ તિ્સિરી રહ્ુ ં છે, અને 
COVID-19 રોગચયાળયાએ આ 
વદૃ્દ્ધને િગે આપ્્યો છે. િધમુયા,ં 
ઘણયા ગ્યાહકો ઓનલયાઈન 
ખરીદી કરિયાનુ ંપસદં કરે છે, 
લક્ઝરી બ્યાન્્ડ્સમયા ં ઈ-કોમસ્ય 
િચેયાણમયા ં નોંધપયાત્ર િધયારો 
જોિયા મળ્્યો છે.

દગક્ણ કોરર્યયામયા ંલક્ઝરીનો 
કે્ઝ બ્યાન્્ડ્સ મયાટે ફયા્યદયાકયારક 
કરિયા ંિધ ુછે. ઉદયાહરણ િરીકે, 
મોનક્લરે અહિેયાલ આપ્્યો 
છે કે 2020 ની તલુનયામયા ં
2022 નયા બેીજા ક્િયાટ્યરમયા ં
દગક્ણ કોરર્યયામયા ંિેની આિક 
બેમણીથી િધ ુ થઈ ગઈ છે. 
એ જ રીિે, રરચેમોન્ટ ગ્પૂ, જે 
કયારટટિઅર અને િને ક્લીફ એન્ડ 
આપચેલ્સની મયાગલકી ધરયાિ ે
છે, દગક્ણપિૂ્ય એતશ્યયાનયા 
દેશમયા ં િચેયાણમયા ં નોંધપયાત્ર 
િધયારો જોિયા મળ્્યો છે. દગક્ણ 
કોરર્યયામયા ં તિકસિયા લક્ઝરી 
મયાકકેટ ઉપરયાિં, લક્ઝરી 
બ્યાન્્ડ્સ પણ િેમનયા િચેયાણને 
િધયારિયા મયાટે દેશનયા તિશયાળ 
મનોરંજન ઉદ્ોગમયા ં ટેપ કરી 
રહી છે.

કતથાર એરિેઝ દોહથા જ્િેિરી અને ઘટ્ડયથાળ પ્રદશ્થન 
2023ને સ્પોન્્સર કરશે

2022મથા ંUAE મથા ંઇ્ટથાલિયન 
જ્િેિરીની વનકથા્સ 21% િધશે

કિયાર એરિઝેે જાહરેયાિ 
કરી છે કે િે દોહયા 

જ્િેલરી અને ઘરડ્યયાળ પ્રદશ્યન 
(DJWE) ની 2023 આવતૃતિને 
્સપોન્સર કરશે, જે કિયારનયા 
િયાતર્શિક સયામયાજજક કેલેન્ડરમયા ં
સૌથી લયાબંેી ચયાલિી અને ખબૂે 
જ અપેગક્િ ઇિને્ટ્સમયાનંી 

એક છે. ગલ્ફ પ્રદેશમયા ંિયાતર્શિક 
ધોરણે ્યોજાિી, ગબેઝનેસ-ટુ-
કન્ઝ્યમુર ઇિને્ટ તિશ્વભરમયાથંી 
કિયારમયા ં 30,000 થી િધ ુ
મલુયાકયાિીઓને આકર્ચે િેિી 
અપેક્યા છે.
ડીજેડબ્લ્યઇુ આ િર્ચે 

કિયારમયા ં દોહયા એપ્ક્ઝગબેશન 

એન્ડ કન્િેન્શન સેન્ટર ખયાિે 
20-25 ફેબ્આુરીથી છ 
રદિસ સધુી ચયાલશ,ે જ્્યયા ં
મલુયાકયાિીઓ 500થી િધ ુ
િૈતશ્વક ્સિરે િખણયા્યેલી 
જ્િેલરી અને ઘરડ્યયાળની 
બ્યાન્્ડ્સની ઉત્કૃષ્ટ કયારીગરીથી 
આચિ્ય્યચરકિ થશ.ે આ િર્્યની 

ડીજેડબ્લ્યઇુની જાહરેયાિ કરિયા 
મયાટે એક પ્રેસ મીટમયા ંબેોલિયા, 
કિયાર એરિઝેનયા ગ્પૂ ચીફ 
એપ્ક્ઝક્રુટિ અકબેર અલ 
બેકરે જણયાવ્યુ ં હત ુ ં કે, “દોહયા 
જ્િેલરી અને ઘરડ્યયાળો 
એપ્ક્ઝગબેશન ઇિને્ટ્સનયા 
અનન્્ય કૅલેન્ડર સયાથ ેઅદભિૂ 
ફેબ્આુરીની શરૂઆિ કરે છે.
“ડીજેડબ્લ્યઇુ ની 19મી 

આવતૃતિ એ કિયારનયા િયાતર્શિક 
રયાષ્ટ્ી્ય કયા્ય્યક્મમયા ંસૌથી લયાબંેયા 
સમ્ય સધુી ચયાલિી અને ખબૂે 
જ અપેગક્િ ઇિને્ટ્સમયાનંી 
એક છે. અમે FIFA િલ્ડ્ય કપ 
કિયાર 2022નયા ફેબ્આુરી 
2022 િયારસયાને ઉજિિયાનુ ં
િેમજ દોહયા ડેન્્સટનેશનને 
પ્રોત્સયાહન આપિયા અને દોહયા- 
ઇિને્ટ્સની ઉજિણી કરિયા 
મયાટે રચયા્યેલ તિતશષ્ટ હોગલડે 
પેકેજો બેનયાિિયા મયાટે રચયા્યેલ 
્સપોન્સરતશપ ડીલ્સની જાહરેયાિ 
આધયારરિ છે.”

2022 મયા ંUAE મયા ંઆશરે 
1 ગબેગલ્યન યરુોની 

રકંમિની જ્િેલરીની તનકયાસ 
કરિયા મયાટે ઇટયાલી રકંમિી 
કોમોરડટીનો ત્રીજો િૈતશ્વક 
સપ્લયા્યર છે. યએુઈનયા ગ્યાહકો 
િરફથી ઈટયાગલ્યન જ્િેલરીની 
િધ ુ મયાગં છે. દેશ હિ ે 11 
ટકયા બેજાર રહ્સસયા સયાથ ેUAE 
(ભયારિ અને તકુકી પછી) મયાટે 
ત્રીજા િૈતશ્વક સપ્લયા્યર િરીકે 
્સથયાન ધરયાિે છે.
યએુઈમયા ંઇટયાલીનયા રયાજદૂિ 

લોરેન્ઝો ફનયારયાએ જણયાવ્યુ ંહત ુ ં
કે, “મેડ ઇન ઇટયાલી ગણુિતિયા, 
તિશ્વસની્યિયા, સુદંરિયા 
અને સઘુડિયાનો પ્યયા્ય્ય 
છે.” સોનયા અને ચયાદંીનયા 
દયાગીનયાનુ ંઉત્પયાદન ઇટયાગલ્યન 
અથ્યિતં્રમયા ંમખુ્્ય ્સથયાનોમયાથંી 

એક ધરયાિ ેછે. િે િેનયા સૌથી 
તનકયાસ-લક્ી ક્ેત્રોમયાનં ુ ં એક 
પણ છે: લગભગ 85 ટકયા 
ટન્યઓિર તિદેશી બેજારોમયાથંી 
આિ ેછે.
આ મલૂ્્ય ચોક્કસપણે UAE 

મયા ં ઓળખિયામયા ં આવ્યુ ં છે, 
જેણે 11 ટકયા બેજાર રહ્સસયા 
સયાથ ે ઇટયાલીને દેશનો ત્રીજો 
સૌથી મોટો િૈતશ્વક સપ્લયા્યર 
બેનયાવ્્યો છે. એિયા દેશમયા ંજ્્યયા ં
લક્ઝરી ચીજિ્સતઓુની મયાગં 
સિિ િધી રહી છે, જ્િેલરી 
જેમ એન્ડ ટેક્નોલોજી દુબેઈ 
એ આ પ્રદેશમયા ં પહલેયાથી જ 
મજબિૂ વ્્યયાપયારી સબંેધંોને 
મજબિૂ કરિયાની ્યોગ્્ય િક 
છે.

GJC CONNECT

www.mediaguardians.in

director@mediaguardians.in

Content & Media Partner

19- Feb-2023     Sunday     www.gjc.org.in




