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 Apr to Dec (2019) – 16,675.12 Cr.    

   Apr to Dec (2020) – 17,020.36 Cr.  
 

  ఈ ఆర్ధకి సంవత్స రం 2020 ఏప్రిల్ నండి డిసంబర్ 

వరకు గత్ సంవత్స రం 2019 ఏప్రిల్ నండి డిసంబర్ 

వరకు పోలిస్త ేGST Revenue 345.24 కోట్ల రూపాయలు 

పెర్ధగినది.  
 

 GST Revenue వృది ిరేటు Apr to Dec (2019)తో 

పోలిి నప్పు డు 2020 సంవత్స రం లో 2.07 % పెర్ధగినది. 
 

 2019 Oct, Nov, Dec తో పోలిి నప్పు డు 2020 Oct, Nov, 

Dec సంవత్స రంలో 9.66% GST Revenue లో ఈ సు షల్ 

డ్రైవ్ వలన వృది ికనిించినది. 

ఈ 3 నెలలకి కలిి 1,073 కోటుల సు షల్ డ్రైవ్ కలెక్షన్ 

రూపంలో    అనేక రకముల బకాయిలు వసూళ్ళు  

చేయడం జర్ధగినది. 
 

 నా ఆదేశానసారం ఈ సు షల్ డ్రైవ్ సఫలికృత్ముగా 

నిరవ హంచినందుకు సు షల్ సి.ఎస్ రజత్ భారగవ్ గార్ధకి 

కమీషనర్ పీయూష్ కుమార్ గార్ధకి మర్ధయు ఇత్ర 

కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  అధికారులందర్ధకీ నేన 

శుభాకాంక్షలు తెలుప్పతునాా న. 
 



 ఈ సు షల్ డ్రైవ్ లో చకక టి పనితీరు కనబర్ధచిన వివిధ 

స్థసాయి యిలోని 257 అధికారులకు నేడు శాఖాపరమైన 

ప్రపోత్సస హకాలు మర్ధయు ప్రపశంసాపప్రత్సలన 

ఇసే్తనాా ము. 
 

 సు షల్ డ్రైవ్ కి 942.41 కోట్ల రూపాయలన ట్యర్గగట్ గా 

నిరేశించుకుంటే 1,073.03 కోటుల కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  శాఖ 

సాధించినది . 

  ఈ సు షల్ డ్రైవ్ కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  వసూళ్ళు  

ఇంత్కముందు ఎవరూ సాధించని ఘనత్ . 
 

 త్వ రలో కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  ఆఫీస్తలనిా  అది్ద 

భవనముల నండి సంత్ భవనాలకు వెళ్ు ట్యనికి నేన 

త్గిన స్థసయిలములన,అనిా  జిల్లల లలో 

పర్ధశీలించవలసినదిగా  ఆదేశంచాన. 
 

 హైదరబాద్ లో ఉనా టువంటి ఉమమ డి ఆంప్రధప్రపదేశ్ 

Common  Data Center న కూడా విభజించి మన నూత్న 

ఆంప్రధప్రపదేశ్ కి రావట్యనికి చేయవలసిన ఏరాు ట్లన 

వేగవంత్ం చేయాలనీ ఆదేశంచాన. 
 

 లికక ర్ మీద వచేి  VAT Apr – Dec 2019 లో 8,070 కోటుల 

వస్త ే Apr – Dec 2020 3,979 కోటుల మాప్రత్మే వచిి ంది. 

4,091 కోట్ల రూపాయలు లికక ర్ మీద వచేి  VAT 

రూపంలో ఆదాయంన రాడ్రషర ప్రపభుత్వ ం కోలోు యిoది. 
 



 దశల వార్ధ మదూ పాన నియంప్రత్ణ కొరకు తీస్తకునా  

చరూ లు వలన లికక ర్ మీద VAT కలెక్షన్స  గణనీయంగా 

పడిపోయింది. 
 
 

  కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  శాఖ ప్యర్ధ ేఆదాయము Apr to Dec 

(2019) –   32,513 Cr,  Apr to Dec (2020) – 28,670 Cr గా 

నమోదు అయినది . 

మొత్ంేగా గత్ సంవత్స రం 2019 ఏప్రిల్ నండి 

డిసంబర్ వరకు ఈ            సంవత్స రం 2020 ఏప్రిల్ 

నండి డిసంబర్ వరకు పోలిస్త ే3,843  కోట్ల రూపాయలు 

త్గి గనది. 
 

 ఆదాయం త్గి గనా కూడా గౌరవనీయులైన ముఖూ మంప్రతి 

స్థశీ ీY.S Jagan Mohan Reddy గారు సంక్షేమ పధకాల 

అమలుకు ఏ మాప్రత్ము వెనకాడుట్లేదు! 
 

 స్థశీ ీY.S Jagan Mohan Reddy గారు మాట్ ఇస్త ే ఎనిా  కష్టరలు 

ఎదురు అయినన ఆ మాట్న నేరవేరుి త్సరు అనే 

దానికి ఇది నిదరశ నం . 
 

 కరోనా ప్రపభావం వలన కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  కలెక్షన్స  

కొంచం మందగించినది.   
   

 అయినన కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస  వసూళ్ు లో దక్షిణాది 

రాడ్రష్టరలలో మొదటి స్థసాయి నం మర్ధయు దేశంలోనే 

ఆంప్రధప్రపదేశ్ రాడ్రషరము ర్గండవ స్థసాయి నంలో నిలిచినది. 
 



 2020 – 2021 కమర్ధయిల్ ట్యూ క్సస   లక్ష్యూ లన 

అధికారులు అందరూ సమనవ యంతో సాధిసేారని 

నాకు నమమ కం ఉనా ది. 
  
                                                        Sd/- 

                                                  K. Narayana Swamy 
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