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వ్యాపారంలో పారదరశకత, లెకకలోో స్పష్టత

అవకతవకలకు ఏపీలో అవకాశం లేదు

ఈ స్ందేశం ప్రతి వ్యాపారికి చేర్చాలి: ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడు
వెలగపూడి, ఫిబ్రవరి 9 : ర్చష్ట్రంలో జీఎసడీపీ వృద్ది రేటుకు తగగటుగా
ట పన్నుల ఆదాయంలో కూడా వృద్ది
కనిపంచాలని ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడు అనాురు. ఈ రండు అంశాలోో పంతన వునునాడే నిజమైన
అభివృద్ది సాధంచగలుగుతామని ఆయన చెపాపరు. గురువ్యరం ర్చత్రి వెలగపూడి స్చివ్యలయంలో 7 ఆదాయ ఆరజన
శాఖ్లతో ముఖ్ామంత్రి స్మీక్షా స్మావేశానిు నిరవహంచారు. ఇతర ర్చష్ట్టలా లో పన్నుల ఆదాయం ఎలా వుందో
పరిశీలించాలని అధకారులకు సూచించారు. పన్ను వసూళ్ో విధానంలో ప్రపంచంలో వును బెస్టట ప్రాక్టటసెస ఏమిటో
అవగాహన చేస్టకోవ్యలనాురు. ర్చబోయే జీఎసటీ విధానానికి పూరిి సాాయిలో స్మాయతిం కావ్యలని చెపాపరు. 7
ఆదాయ స్ముపారిజత శాఖ్లు గణంకాల సేకరణలో ఒకే పాోటఫామ్ వినియోగంచాలని సీయం ఆదేశంచారు.
ప్రభుతవ కార్చాలయాలోో ఉదోాగులు మినహా ఇతరులెవరూ లోపలికి ప్రవేశంచకుండా స్రవలెన్స్ కెమెర్చలు, యాకె్స
కారుుల వినియోగం తక్షణం అమలులోకి తీస్టకుర్చవ్యలని ఆదేశంచారు.
వ్యణిజా, వ్యాపార్చలోో పూరిి పారదరశకత వుండేలా ప్రభుతవమే అవస్రమైన చరాలు తీస్టకోవ్యలని
ముఖ్ామంత్రి చెపాపరు. ముఖ్ాంగా పన్నుల విష్యంలో ప్రభుతావనిు ఎవరూ ఏసాాయిలోనూ మోస్ం చేయకుండా
కటుటద్దట్టంగా వావహరించాలని అనాురు. వ్యాపారుల దగగర వుండే ఇనావయిసకు, పే బిలుోకు పంతన కనిపంచాలని
చెపాపరు. ఏ సాాయిలోనూ అవకతవకలు జరగకుండా మొతిం వ్యాపార లావ్యదేవీల గణంకాలన్ను ఆన్సలైన్సలో
అందుబాటులో వుండేలా చూడాలని అనాురు. ప్రభుతవ విధానానిు ద్దగువ సాాయి వ్యాపారుల వరకు ప్రతి ఒకకరిక్ట
తెలిసేలే చేయాలని అధకారులన్న కోర్చరు.
మదాం విక్రయాలన్న పంచి లాభపడాలను ఆలోచన తన ప్రభుతావనికి లేదని చెబుతూ, మదాానిు ఎలాంటి
పరిస్థాతులోోనూ ప్రమోట చేయబోమని సీయం స్పష్టంచేశారు. మదాం విక్రయాలు ఎంత తగగతే అంత స్ంతోష్మని,
అదే స్మయంలో అక్రమ మదాం ఎకకడా కనిపంచడానికి వీలేోదని తేలిాచెపాపరు. ర్చష్ట్రంలో 83 లక్షల వ్యహనాల
వివర్చలు ఆన్సలైన్సలో వుంచామని రవ్యణ శాఖ్ అధకారులు వివరించగా, ప్రస్టితం 70 శాతంగా వును ఆధార్
అన్నస్ంధానం నూరుశాతం వుండేలా చేయాలని ముఖ్ామంత్రి సూచించారు.
రిజిస్ట్టాష్న్నో, సాటంపుల శాఖ్లో ఇక పూరిిసాయి
ా లో ఇ-చలాన్స చెలిోంపులు చేయడానికి స్మాయతిం
అవుతునుటుట ఆ శాఖ్ అధకారులు చెపాపరు. విశాఖ్లో పైలట ప్రాజెకుట అమలు చేశామని, తవరలో ర్చష్ట్రంలోని అనిు
జిలాోలలో విస్ిరిసాిమని తెలిపారు. ర్చష్ట్రంలో ఎకకడి న్నంచైనా భూ రిజిస్ట్టాష్న్నో, ఈనెల న్నంచి కచిాతంగా అమలు
చేయాలని ముఖ్ామంత్రి ఈ స్ందరభంగా ఆదేశంచారు.
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ఆదాయ ఆరజన శాఖ్ల స్మావేశంలో ముఖ్ాంశాలు ఇవీ:
 2016-17లో జనవరి మాస్ం వరకు ర్చష్ట్ర రవినూాలో పరుగుదల 11.52 శాతం.
 2016-17లో జనవరి మాస్ం వరకు ర్చష్ట్ర రవినూా 37,694.67 కోటుో

 2015-16లో జనవరి మాస్ం వరకు ర్చష్ట్ర రవినూా 33,799.15 కోటుో.

 ర్చష్ట్టానికి అధక మొతింలో ఆదాయం తెస్టిను శాఖ్లలో భూగరభ గన్నల శాఖ్ మొదటి సాానం

 2016-17 మొదటి అరా స్ంవత్రంలో జీఎసడీపీ గ్రోత్ రేట 12.23 శాతం వుండగా, పన్నుల
ఆదాయంలో గ్రోత్ 11.52 శాతం.
 కమరిియల్ టాక్స్ డిపారుటమెంటుకు స్ంబంధంచి రవినూాలో వెన్నకబడిన తూరుప, పశామ
గోదావరి, గుంటూరు జిలాోలు. ప్రథమ సాానంలో చితూిరు జిలాో.
 గుంటూరు జిలాోలో కాట్న్స ఉతపతిి తగగపోవడంతో వ్యణిజా పన్నుల ఆదాయం తగగందని వివరించిన
అధకారులు. డిమానిటైజేష్న్స ప్రభావం కూడా వునుదని వివరణ.

 గుంటూరు, తూరుపగోదావరి, శ్రీకాకుళ్ంలో ఎకెస్జ్ ఆదాయం స్వలపం
 భూగరబగన్నల శాఖ్ ఆదాయంలో కడప జిలాో వెన్నకబాటు. లాాం క కనవరిన్స తకుకవ జరగడంతో ఇకకడ
ఆదాయం తగగందని అధకారుల వివరణ.
 వావసాయరంగంలో పాాడీ అం క రైస రవినూాలో మైనస గ్రోత్.

 జనవరి నెలలో వ్యణిజా పన్నుల ఆదాయం తెలంగాణతో పోలిాతే ఏపీలో అధకం.

 డిమానిటైజేష్న్స తదనంతరం ప్రభుతవం తీస్టకును చరాల వలో ఏపీలోని పట్టణ ప్రాంతాలలో పన్ను
ఆదాయంలో ఆశంచిన వృద్ది సాధ్ామైందని వివరించిన అధకారులు.

 కమరిియల్ చెక్సపోస్టటల దగగర నిఘా పంచడం, వ్యహనాల తనిఖీ ముమమరం చేయడం తద్దతర చరాల
కారణంగా లీకేజీలన్న అరికటాటమని వివరించిన అధకారులు
 నూతన పన్నుల విధానం (జీఎసటీ)పై ర్చష్ట్రంలోని అధకారులకు శక్షణ అంద్దంచాం. జులై 1 న్నంచి
ర్చష్ట్రంలో జీఎసటీ అమలు.
 జీఎసటీ అమలు వలో సాధారణ గ్రోత్ కంటే రూ.2వేల కోటుో నష్టపోయే అవకాశం.

