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వినియోగదారులప ై G.S.T. ప్రభావాలు 

(జడ్చరల ప్ట్టణము) 
 ప్రిచయం (INTRODUCTION)  

ప్రభుత్వానికి వచ్చే అత్యధిక ఆదవయ మార్గా లలో “ప్న్నులు” ముఖ్యమ ైన్వి.ఇవి ప్రత్యక్ష, ప్ర్ోక్ష ప్న్నులుగగ 

విభజించబడి ఉింటాయి. ప్ర్ోక్ష ప్న్నులలో ముఖ్యమ ైన్ది. అమమకప్ు ప్న్ను. దీనిలోని లోపగలన్న 

సర్ిదిద్ను టకు 2006 లో VAT న్న దచశవగప్తింగగ తీసనకొని వచ్వేరు. ఆ త్రువగత్ దీనిలో భాగింగగ 2017 జుల ై 1 

న్నించి GST(వసనత వులు, సేవగ ప్న్ను) తీసనకొనివచ్వేరు. దీనిలోని ముఖ్య అింశిం “ఒకే దచశిం ఒకే ప్న్ను”. ఈ 

ప్న్నున్న రూప ిందిించడిం వలన్ వివిధ వర్గా లప ై వివిధ రకగల ప్రభావిం కలిగి ఉింట ింది. 

GST చరిత్ర (HISTORY OF GST)  

ఈ రకమ ైన్ ప్న్ను మొద్ట 1954లో ఫ్గర న్స్ దచశములో టర్ోువర్ ప్న్నులకు బద్నలుగగ VATన్న 

ప్రవేశప టాా రు.  ఆ త్రువగత్ 1969లో ఐర్ోపగలో ప్రవేశ ప టాా రు. 1978లో ఎల్. కె. ఝా కమిటి సిఫ్గరసనలకు 

అన్నగుణింగగ  2006 ఏపిరల్ 1 న్నిండి వగట్ దచశవగయప్తింగగ అమలులోకి వచిేింది. దీనిలోని లోపగలన్న సర్ిదిదిు  

సేవగరింగమున్న కూడవ ఈ ప్న్నులో కలప్డిం జర్ిగిింది. 2017 జుల ై న్నిండి దచశ వగయప్తింగగ “వసనత వులు సేవగ 

ప్న్ను” (GST)ని రూప ిందిించడము జర్ిగిింది.  

లెక్కంచే విధానము (MEASURING)  
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వగయట్ అమలు చ్చసే విధవనవనిు ఒక ఉదవహరణ దవార్గ ప్ర్ిశీలిించవచనే. ప్ది కిలోల గోధనమలన్న 100 రూ 

లకు వికరయిించ్చ వయకిత 10 % (రూ. 10) ప్న్ను చ్ెలిిస్గత డు. దీనిని రూ  150 విలువ ైన్ పిిండిగగ మార్ిేన్ మిలిర్ 

దీనిప ై 10 % అింటే రూ 15 ల ప్న్ను చ్ెలిిించ్వలి. గోధనమలు కొన్నగోలు చ్చసిన్ప్ుడు చ్ెలిిించిన్ రూ 10 ని దవని 

న్నించి మిన్హాయిసేత  రూ 5 చ్ెలిిసేత  చ్వలు. ఇక రూ. 150 విలువ ైన్ పిిండిన్ బేకర్ి యాజమాని రూ 250 

విలువ ైన్ ర్ొటేాలుగగ మార్గేరు.  కగబటిా  దీనిప ై 10 % (రూ 25) చ్ెలిిించ్వలి. ర్ెిండు స్గా యిలలో చ్ెలిిించిన్ 10 + 5-

15 ప్న్ను మిన్హాయిించి రూ. 10 కడిత్చ సర్ిపో త్ ింది.  అింటే మూడు ద్శలలో ప్న్ను ప్డిన్ నికరింగగ 

చ్ెలిిించిన్ది రూ  25 మాత్రమే. దీనినే input కెరడిట్ అింటారు. 

GST ప్ననుల స్వభావం  

దచశగనికి స్గాత్ింత్వర ాన్ింత్రిం అతిప ద్ు  ప్న్ను సింసకరణగగ పేర్ొకింట న్ు GST(గూడ్స్ అిండ్స సర్వాస స్ టాక్స్) 

2017 జుల ై 1 న్నిండి అమలులోకి వచిేింది. ఈ ర్ోజున్ దచశిం ఒకే ప్న్నుల వయవసా లక్షయింగగ దచశమింత్ట కేింద్ర, 

ర్గష్టగా ా లు విధిించ్చ విధింగగ వివిధ ప్ర్ోక్ష ప్న్నుల స్గా న్ింలో వసనత  సేవల ప్న్ను అమలు అవుత్ ింది. దచశింలోని 

వసనత  సేవలనిుఈ నవలుగు ప్న్ను శగి బ్ లోకి వస్గత యి. 5, 12, 18 శగత్ిం ప్న్ను శగి బ్ త్ో పగట  28 శగత్ిం 

లగజర్వ శగి బ్ న్న నిరణయిించ్వరు.  విద్య, ఆర్ోగయ సేవలకు GSTన్నించి ప్ూర్ితగగ మిన్హాయిింప్ు ఇచ్వేరు. 

ప్రసనత త్వనికి బయోడీజల్ మిన్హా మిగత్వ అనిు వసనత  సేవలప ై GSTర్ేట  నిర్గా రణ అయిన్ట ా గగనే 

భావిించవచనే. GSTవిధవన్ిం ర్గష్టగా ా ల ప్న్ను విధిింప్ు అధికగర్గలన్న ప్ర్ిమిత్ిం చ్చసిింది. త్పిిత్చ ప్ూరి్తగగ రద్ను  

చ్చయలేద్న గన్నక కొత్త  ప్న్నులేవ ైనవ విధిించనకునే అధికగరిం ర్గష్టగా ా లకు ఉింట ింది. దచశవగయప్తింగగ GST శగి బు 

నిర్గా ర్ిించవలసిన్ వసనత సేవల సింఖ్య మొత్తిం 1211 వరకు ఉింది. త్వజాగగ నిరణయిించిన్ GSTర్ేట  ప్రకగరిం ఈ 

వసనత సేవలోి  కొనిు ప్రసనత త్ిం అమలు జరుగుత్ న్ు ప్న్ను శగి బ్ కనవు దిగువ శగి బ్ లోకి వస్గత యి గన్నక 

వినియోగదవరుల స్గా యిలో వగటిప ై ప్న్ను భారిం త్గుా త్ ింది. కొనిు ప ై శగి బ్ లోకి వ ళ్తత యి గన్నక వగటిప ై 

ప్న్ను భారిం ప రుగుత్ ింది. ప్రజలు అధికింగగ వినియోగించ్చ ప్లు నిత్వయవసర వసనత వులన్న ప్న్ను 

మిన్హాయిింప్ు లేదవ త్కుకవ ప్న్ను శగి లో ప టాడిం వలి వగటిప ై ప్న్ను భారిం త్గుా త్ ింది. దచశింలో 

అమలులో ఉన్ు 16 రకగల ప్న్నులు (7 కేింద్ర ప్న్నులు, 9 ర్గషా్ట ాస్గా యి ప్న్నులు) GSTలో విలీన్ిం విలీన్ిం 

అయాయయి. దీనిత్ో ఒక జాతి ఒక ప్న్ను సూత్రిం అమలులోకి వచిేింది.  
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GSTవలెుప్లి వస్ను వులు: ఆలకహాల్, ప టరర లియిం, కూర డ్స, మోటార్ సిిర్ిట్ (ప టరర ల్), హ ైసపిడ్స డీజల్, 

సహజవగయువు, విమాన్ ఇింధనవలన్న ప్రసనత త్ిం GSTన్నించి ద్ూరింగగ ఉించ్వరు. అయిత్చ ఇది త్వత్వకలిక 

ఏర్గిట  మాత్రమే.  వీటిని ఎప్ిటి న్నించి జ.ఎస్.టి.ప్ర్ిధిలోకి తీసనకుర్గవగలన్ుది GST కౌని్ల్ 

నిరణయిసనత ింది. అింత్వరకు ఇత్ర వసనత వులప ై GSTఅమలులోకి వచిేన్ త్ర్గాత్ కూడవ ఈ ఉత్ిత్ త లప ై 

ప్రసనత త్ VAT, స ింటరల్ ఎకెస్జు వసూలు విధవన్ిం కొన్స్గగిస్గత రు. అలాగే స కూయర్ిటీల అమమకగలు, కొన్నగోళ్ళకు 

కూడవ GST వర్ితించద్న. అవి యథవత్థింగగ స కూయర్ిటీ లావగదచవీల ప్న్ను ప్ర్ిధిలో ఉింటాయి. 

వివిధ రకాల వస్ను సేవలు - ప్నను శ్ాల బు 

ప్నను మినహాయంప్ు ప ందిన వస్ను వులు: త్వజా మాింసిం, త్వజా చికెన్స, గుడుి , పగలు, ప రుగు, మజజగ, 

సహజసిదా్మ ైన్ త్చనే, కూరగగయలు, శన్గపిిండి వింటి వివిధ రకగల పిిండుి , బరరడ్స, ప్రస్గదవలు, ఉప్ుిలు, 

బిందీలు, సిింధూరిం, స్గా ింట ి , జుయడిషియల్ పేప్రుి , ముదిరించిన్ ప్ుసతకగలు, వగర్గత ప్తిరకలు, గగజులు, చ్చనేత్ 

ఉత్ిత్ త లు, బరలిిం, ఆర్ోగయ సవేలు. మినహాయంప్ు ప ందిన సేవలు: ర్ోజుకి వ యియ రూపగయల లోప్ు చ్వరి్జ చ్చసే 

హో టళ్ళళ, లాడీజలు, వృదవా ప్య సర్వాసనలు.  

5 శ్ాత్ం శ్ాల బ్ లోని వస్ను వులు: ఫిష్,  కరరమ్ లు, పగల ప డి, బరా ిండెడ్స ప్నీర్, ఘనీభవిించిన్ కూరగగయలు, 

కగఫప, ట,ీ స ైిస స్, పిజాజ  బరరడుి , సగుా బయయిం, కిర్ోసిన్స, బొ గుా , ఔష్టధవలు,స ాింట ి , ల ైఫ్ బో ట ి , చకకర, ప్నీురు, 

తివగచీలు. టాకర్ సేవలు, వింట గగయస్. 

సేవలు: రవగణవ సర్వాసనలు (ర్ెసలేా విమాన్యాన్ిం), చిన్ు ర్ెస్గా ర్ెింట ి , 500 రూపగయల ధరలోప్ు 

పగద్రక్షలు, 1000 రూపగయల ధర లోప్ు ద్నసనత లు, ర్ిజసార్్ టేరడ్స మార్క త్ో వికరయిించ్చ ప్ప్ుిలు  

12 శ్ాత్ం శ్ాల లోని వస్ను వులు: ఘనీభవిింప్చ్చసిన్ మాింసిం ఉత్ిత్ త లు, బటర్, చీజ్, న యియ, పగయకేజ్  

డెైఫై్ూూ ట్్, స్గరుి , ఫ్ూూ ట్ జ్యయసని , భుటియా, న్మ్ కరస్, ఆయుర్ేాద్ ఔష్టధవలు, ప్ళ్ళప డి, అగరువత్ త లు, 

కలర్ిింగ్ బుకు, పికేర్ బుకు, గొడుగులు, కుట ా  మిష్టన్ని , స ల్ ఫో్ న్ని , 1000 రూపగయల ప ైబడిన్ ధర గల 

ద్నసనత లు.  
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సేవలు: నవన్స ఎసి హో టళ్ళళ, బజన స్ కగి స్ ఎయిర్ టికెట ి , ఎరువులు, వర్క కగింటరా కుా లు. పగల డబాాలు ఆట 

వసనత వులు కగింటాకా్స ల న్స్ లు 

18 శ్ాత్ం శ్ాల బ్ లోక్ వచచే వస్ను వులు: ర్ిఫ ైన్్స సనగింధ చకెకర, పగస్గత , కగర్ు ఫేరుి , పేసపాలు, కేకు, పిరజర్ా 

చ్చసిన్ కూరగగయలు, జామ్ లు, స్గన్ని , సూట ి , ఐస్ కరరమ్ లు, ఇనవ్టింట్ ఫ్ుడ్స మిన్ని , మిన్రల్ వగటర్, 

టిష్టయయలు, ఎన్ాలన్ని , టాింపగన్ని , నోట్ బుకు, ఉకుక ఉత్ిత్ త లు, పిరింటెడ్స సరూయట ి , కెమ ర్గలు, సపికరుి , 

మానిటరుి , 500 రూపగయల ధర ప ైబడిన్ పగద్రక్షలు, త్ నికగకు.  

సేవలు: లికకర్ సరఫ్ర్గ చ్చసే ఎసి హో టళ్ళళ, టెలికగిం సర్వాసనలు, ఐటి సర్వాసనలు, బరా ిండెట్ ద్నసనత లు, ఆర్ిాక 

సర్వాసనలు, హ ల మట ి .  

28 శ్ాత్ం శ్ాల బ్ లోక్ వచేచ వస్ను వులు: బీడీలు, చూయిింగ్ గమ్ లు, మొలాసిస్, కోకోలేని చ్వకిెట ి , 

చ్వకిెట్ కోటిింగ్ ల వగఫిల్్, వేఫ్రుి , పగన్స మస్గలా, ప యిింట ి , డియోడర్ెింట ి , గగయస్ నిింపిన్ నీరు లేదవ సో్ డవ, 

షేవిింగ్ కరరమ్ లు, ఆఫా్ర్ షేవ్ వసనత వులు, ష్టగింప్ూలు, హ యిర్ డెైలు, సన్స సపరీన్ని , వగల్ పేప్రుి , సిర్గమిక్స టెైల్్, 

వగటర్ హీటరుి , డిష్ వగష్టరుి , వ యిింగ్ మిష్టన్ని , వగషిింగ్ మిష్టన్ని , ఎ.టి.ఎిం.లు, వ ిండిింగ్ మిష్టన్ని , వగకూయమ్ 

కరిన్రుి , హ యిర్ కిిప్ిరుి , ఆటరమొబరైల్్, మోటారు స ైకిళ్ళళ, వయకితగత్ వినియోగ విమానవలు. 

 2016 స ప ాింబర్ 8న్ 101 ర్గజాయింగ సవరణ అమలులోకి ర్గవడిం స ప ాింబర్ 15న్ GSTకౌని్ల్ నోటిఫికేష్టన్స 

వ లువడటింత్ో అమలు సనవుహాలు పగర రింభమయినవయి. ప్రప్ించములో జ.ఎస్.టి.ని మొద్టగగ 1954 లో 

ఫ్గర న్స్ దచశిం అమలు చ్చసిింది. త్ర్గాత్ జరమనీ, ఇటలీ, ద్క్షిణ కొర్ియా, జపగన్స, కెన్డవ, ఆసేా లాియా, బరరజల్ 

మొద్ల ైన్ దచశగలు అమలు చ్చశగయి. 1991లో రష్టగయ 1994లో చైె్నవ దచశగలు జ.ఎస్.టి.ని. అమలు చ్చశగయి. 

 ప్రసనత త్ిం 140 దచశగలలో ఈ విధవన్ిం అమలవుత్ ింది. కెన్డవలో అమలు చ్చసనత న్ు ద్ాింద్ GST విధవన్ిం 

దవార్గ మన్ దచశములో రూప్కలిన్ చ్చశగరు. 

 జి.ఎస్.ట్ి.లో విలీనమయయే క ంద్రప్ననులు  

1. కేింద్ర ఎకెస్జ్ సనింకిం  

2. ఎకెస్జ్ సనింకిం (ఔష్టదవలు, స్ ింద్రయ రస్గయణవలు)  
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3. అద్న్ప్ు ఎకెస్జ్ సనింకగలు  

4. సర్వాస్ టాక్స్  

5. వసనత , సేవలప ై కేింద్ర సర్ చ్వర్జ, స సనా   
 

జి.ఎస్.ట్ి.లో విలీనమయయే రాష్టట ర ప్ననులు 

1. విలువ ఆధవరి్త్ ప్న్ను (VAT) 

2. అమమకప్ు ప్న్ను  

3. విలాస ప్న్ను   

4. ప్రవేశ సనింకిం  

5. ప్రకటన్లప ై విధిించ్చ ప్న్ను 

6. కొన్నగోలు సనింకిం  

7. లాటర్వలు, ప్ిందవలు, జ్యదవలప ై విధిించ్చ ప్న్ను  

జి.ఎస్.ట్ి.లో మూడ్ు రకాలు ఉన్ాుయ. 

1. Central GST: కేింద్ర ఎకెస్జ్ సనింకిం, ఎకెస్జ్ సనింకగలు, అద్న్ప్ు ఎకెస్జ్ సనింకగలు, కసామ్ సనింకగలు 

దీనిలో విలీన్మవుత్వయి.  

2. State GST: విలువ ఆధవరి్త్ ప్న్ను అమమకప్ు ప్న్ను, విలాస సనింకిం, ప్రవేశ సనింకిం, వినోద్ప్ు 

ప్న్ను, ప్రకటన్లప ై ప్న్నులు, లాటర్వలు, జ్యద్ము ప ై విధిించ్చ ప్న్నులు దీనిలో విలీన్మవుత్వయి.  

3. Integrated GST : ఏదెైన్ ఉత్ిత్ త లు ర్ెిండు ర్గష్టగా ా ల మధయ జర్ిగిన్ ప్క్షింలో GSTప్ర్ిధిలోనిక ి

వస్గత యి. ఇకకడ కూడ ఒకే రకమ ైన్ ప్న్ను ఉింట ింది. ప్న్ను ఉత్ితిత  చ్చసిన్ ర్గష్టగా ా నికి కగకుిండవ 

వినియోగిం చ్చసిన్ ర్గష్టగా ా నికి చ్ెింద్నత్ ింది. 

 GST ప్రయోజన్ాలు:  
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1. ఒక వసనత వు ఉత్ితిత , వికరయిం ర్ెిండూ ఒకే ర్గషా్ట ాప్ర్ిధిలో జర్ిగిన్ప్ుిడు ఇన్స ప్ుట్ ఔట్ ప్ుట్ టాక్స్ ర్ెిండు 

చ్ెలిిించవలసి ఉింట ింది. జ.ఎస్.టి.లో మాత్రిం ఒకే ప్న్ను ఉింట ింది. 

2. వసనత  ఉత్ితిత  చ్చసే ముడి ప్దవర్గా ల కొన్నగోలు సమయింలో ఇన్స ప్ుట్ టాక్స్ ఉింట ింది. కగబటిా  వసనత వులన్న 

వికరయిించ్చటప్ుిడు ఆ ప్న్నున్న మిన్హాయిస్గత రు. 

3.  వసనత వు ఉత్ితిత  అయియయ ప్రదచశిం న్నిండి వినియోగదవరునికి చ్చర్ే వరకు అనేక ద్శలు ఉింటాయి. ర్గష్టగా ా నికి 

ర్గష్టగా ా నికి మధయ అనేక రకగల ప్న్నులు ఉింటాయి. ఈ విధముగగ కగకుిండవ జ.ఎస్.టి.లో దచశిం మొత్తింలో ఒకే 

రకమ ైన్ ప్న్ను ఉింట ింద.ి 

 4. ఇది వరకు టాక్స్ ర్ిటర్ు దవఖ్లు చ్చసేటప్ుిడు ఒకొకకక ప్న్నుకు ఒకొకకకటి దవఖ్లు చ్చయవలసి 

ఉిండచద,ి ప్రసనత త్ిం ఒకే టాక్స్ ర్ిటర్ు దవఖ్లు చ్చసేత  సర్ిపో త్ ింది. దీని నిరాహణ కోసిం (జ.ఎస్.టి.ఎన్స.) న్న 

ఏర్గిట  చ్చశగరు. దీనిని ఆన్స ల ైన్స నిరాహ ించవలసి ఉింట ింది. ఎకకడ ప రపగట  జర్ిగినవ GSTఐడి న ింబర్ోి  

సర్ిపో కపో యినవ త్చలిపో త్ ింది. 

5. భారత్దచశింలో ప్ర్ోక్ష ప్న్నులు సింసకరణల దిశగగ GST ఒక కరలక ముింద్డుగు అవుత్ ింది. అనేక రకగల 

కేింద్ర ర్గషా్ట ాప్న్నులన్న ఒకే గొడుగు కిిందికి త్ెచ్చే, ముింద్సనత  ప్న్నుల వయవసా నే GSTగగ చె్ప ిచనే.  

6. ఇదివరకు ఉన్ు లోపగలన్న ఈ ప్న్నుల దవార్గ సర్ిచ్చయవచనే.  

7. ఒక ఉమమడి జాతీయ మార్ెకట్ ఏర్గిట కు సనగమమవుత్ ింది.  

8. వినియోగదవరులకు దీని వలి లాభిం చ్చకూరుత్ ింది అది ఏమిటింటే ప్న్నుల భారిం త్గిా  పో వడిం వలి 

సాదచశీ విదచశీ మార్ెకటిలో మన్ ఉత్ిత్ త లకు పో టీత్త్ాిం సమకూరుత్ ింది.  

9. GST ప్న్నుల విధవన్ిం ఆర్ిాక వయవసా అభివృదిాకి దవరి్తీసనత ింద్ని అధయయనవలు తె్లియజేసనత నవుయి.  

10. వగణిజయ ప్ర్ిణవమాల ప రుగుద్లకు మ రుగెసన్ ప్రభుత్వాలకు ఆదవయిం కూడవ ప రుగుత్ ింది 

పగరద్రశకింగగ ఉిండటిం వలన్ ఈ ప్న్ను అమలు కూడవ సనలభింగగ ఉింట ింది 

GST ఇబబంద్నలు:  



 
 

10 
 

(1) ఇదివరకు 1.50 కోటి టర్ోువర్ ఉన్ు కింప నీలు మాత్రమే ఎకెస్జ్ డూయటి ప్ర్ిధిలో ఉనవుయి. కగని 

GST అమలుత్ో దీనిని 20 లక్షలకు కుదిించడిం వలి చిన్ు ప్ర్ిశరమలు, వగయపగర సింసాలు ప్న్ను 

ప్ర్ిధిలోకి వస్గత యి 

(2)  GST మొత్తిం ఆన్స ల ైన్స లో నిరాహ ించవలసి ఉింట ింది. చిన్ు మధయ త్రగతి ప్ర్ిశరమలకు వీటిని 

నిరాహ ించడిం వయయ ప్రయాస్గలత్ో కూడుకున్ుది. అింత్చకగకుిండవ దీని మీద్ అవగగహన్ 

లేకపో యిన్టెలి త్చ అనేక రకగల ప రపగట ి  జర్ిగే అవకగశిం ఉింది. దీనిని సర్ిచ్చయడిం చ్వలా 

కషా్టత్రమవుత్ ింది, 

(3) ర్గషా్ట ాప్రభుత్వాలకు ప్న్నులప ై నియింత్రణ కోలోిత్వయి. ర్గషా్ట ాప్ర్ిధిలోని ప్న్ను ర్ేటిన్న మారుేకునే 

అవకగశిం, అధికగరిం వీటికి ఉిండద్న. ఇది ఫ డరల్ సూిర్ితకి విఘాత్ిం కలిిసనత ింది.  

ప్రికలపన (HYPOTHESIS)  

GST వలన్ సగట  మధయ త్రగతి వినియోగదవరులు ఉప్యోగిించ్చ నిత్వయవసర సరుకులప ై ప్రభావిం ఉింట ింది 

ప్రిశ్ోధన్ా లక్ష్యేలు (OBJECTIVES)  

1.వినియోగదవరులప ై ఎలాింటి ప్రభావిం ఉింట ింది, ప్ర్ిశీలిించడిం. 

2. అమమకిందవరులప ై ఎలాింటి ప్రభావిం ఉింట ింది, ప్ర్ిశీలిించడిం. 

3. ప్రభుత్ా ఆదవయింప ై ఏరిడచ దీరఘకగలిక సాలికగలిక ప్రభావగలు ప్ర్ిశీలిించడిం. 

4. సలహాలు, సూచన్లు చ్చయడిం. 

ప్రిశ్ోధన్ా ప్ద్ధతి (RESEARCH METHODOLOGY)  

దీనిలో ఎకుకవ పగర థమిక ద్త్వత ింశము ప ైన్ ఎకుకవగగ ఆధవరప్డి విశలిష్టణ చ్చయడము జర్ిగిింది. దీనిలో 

భాగింగగ ఇింటరూా ప్దా్తిని ఎించనకోవడము జర్ిగిింది. 
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ద్తాు ంశ సేకరణ (SOURCE OF DATA)  

(1) జడేరి ప్టాణములో వివిధ కిర్గణ ద్నకగణవల వద్ు , వివిధ ద్నకగణ సముదవయాలలో కొన్నగోలు చ్చసనత న్ు 

వినియోగదవరులన్న, అమమకిందవరులన్న ప్రశ్ుించడము  

( 2 ) వగర్గత  ప్తిరకలు  

( 3 ) ప్రభుత్ా నివేదికలు  

GST ప ై వినియోగదారుల అభిపగర యాలు 

ప్ర్ిశీలిించిన్ 
వినియోగదవరుల సింఖ్య 

GST ప ై  వినియోగదారుల అభిపగర యాలు 

అన్నకూలిం వయతిర్ేకత్ త్టసాిం 

50 25 12 13 
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విశ్లలష్టణ  

అభిపగర య సేకరణలో ర్గయిండమ్ గగ తీసనకొన్ు 50 మిందిలో 25 మింది అన్నకూలింగగన్న, 12 మింద ి 

వయతిర్ేకింగగన్ూ, మిగిలిన్ 13 మింది త్టసా అభిపగర యానిు త్ెలియజేశగరు.  ఈ విశలిష్టణలో వినియోగదవరుల 

అభిపగర యిం ప్రకగరిం నిత్యవసర వసనత వులప ై అన్నకూల అభిపగర యిం తె్లియజేశగరు.  

ముగింప్ు 

ఈ మా విశలిష్టణ ప్రకగరిం నిత్యవసర వసనత వులలో ప టరర లు మర్ియు డీజల్ అయిన్ ఇింధన్ వన్రులన్న కూడవ 

GSTప్ర్ిధిలోకి చ్చర్ిేన్టెలి త్చ, నిత్యవసర ధరలు మర్ియు రవగణవ స్ కర్గయలు ఇత్ర వసనత వుల ధరలు త్గిా  

వినియోగదవరులకు ఉప్యోగకరింగగ ఉిండటమే కగకుిండవ ఆర్ిాక వయవసా కూడవ త్ారగగ అభివృదిా  చ్ెింద్డవనికి 

అవకగశిం ఏరిడుత్ ింది. దవనిత్ో పగట  ప్రభుత్వానికి కూడవ ఆదవయిం సమకూరుత్ ింది. 

QUESTIONNAIRE 

1. వినియోగదవరుని పేరు: ………………………………… 

 

 

2. వయసన్: ………………………….. 

 

 

3.  న లసర్ి ఆదవయిం సనమారుగగ: …………………………………………… 

 

 

4.  ఒక న లలో కొన్నగోలు చ్చసే నిత్వయవసర వసనత వులు రూ॥లలో: …………………………………………… 

 

 

5.  జ.ఎస్.టి.కి ముింద్న జ.ఎస్.టి.త్రువగత్ వయత్వయసిం: ………………………………………………….  



 
 

13 
 

 

 

6.  GSTస్గి బ్ లో ఇటీవల వచిేన్ మారుి గుర్ిించి అభిపగర యిం: ……………………………………………………… 
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