
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                          p˝…’    2017 

   1 మాటా మంతీ - సాయిపదమ్ 

   

GST కట్ లు- కలాంగులు 
 
జీ ఎస టీ జవ్రం లో ఉంది భారతదేశం. డీమానిటైజేషన పరేషాని ఇంకా తగగ్కుండానే, ఈ జీ ఎస టీ అనగా గూడస్ అండ సరీవ్సెస 

టాకస్ సాట్రట్ అయింది, అంటే ఈ కాలమ మీరు చదివేసరికి, గూడస్ అండ సరీవ్సెస టాకస్ పర్వేశపెటట్బడి కొనిన్ గంటలు దాటి ఉంటాయి. వొక 
ఐరన హాయ్ండ తో, ఎనిన్ విమరశ్లు, ఎనిన్ సంఘాల ఎంతమంది పర్తినిధులు జీ ఎస టీ మీద తీవర్ విమరశ్లు చేసినా, పర్వేశపెటట్బడుతోనన్ వొక 
ముఖయ్మైన పనున్ జీ ఎస టీ. నేను ఇకక్డ ముఖయ్ంగా GST మరియు వికలాంగుల జీవితంలో మారుప్ల గురించి చరిచ్ంచదలచుకునాన్ను. 
వికలాంగులు అంటే కేవలం, వికలాంగులు మాతర్మే అనుకోకండి.. శారీరక వికలాంగులు, వయోవృదుధ్లు, పేషెంటస్, గరిభ్ణీ సతరీలు.. 
వోకరేమిటి ..ఎవరైనా ఆసరా కావలసిన వసుత్వులు సేవలు వాడేవాళుళ్ అందరూ GST పరిధి లోకి వసాత్రు. అంటే మీరు, నేను అందరం..!! 

నినన్నే ఒక బెనిఫిషియరీ కోసం వొక వీల చైర కొనాలిస్ వచిచ్ంది, నేను బేరం ఆడుతుంటే ఆయన అనాన్రు.. ఇంకా పెరిగిపోతాయి 
అండీ, GST వలల్, ఇపుప్డే కోనేయండి.. ఎనిన్ కొనాన్ అని.. !! దుఖం బాధ, కోపం ఆవేశం అనీన్ కలిసి వచాచ్యి. ఎందుకంటె, ఈ దేశంలో 
వికలాంగులు అంటేనే ఖరుచ్ అనన్విషయం విదితమే. చాలామంది ననున్ కలుసాత్ను అంటారు. వాళళ్ని ముందు నేను అడిగే పర్శన్.. మీరు 
డిజేబులడ్ నా ? అని , ఎందుకంటె.. ఒక డిజేబులడ్ అది కూడా వాళల్కి ఆరిధ్కంగా భరించగలిగే శకిత్ లేకపోతే, వొకసారి, వోకరిన్ 
కలవాలనుకునాన్ కూడా అది తలకు మించిన భారమే. చాలామంది అమామ్యిలకి డిజేబులడ్ అయితే నేను రావదుద్ అని చెపాత్ను. ఎందుకంటె,  
వీలైచ్ర పటేట్ ఆటో ఖరుచ్, వాళళ్తో పాటు వచేచ్ సహాయకుడికి గానీ, కుటుంబ సభుయ్లకి గానీ.. ఆ రోజు శర్మ, టైం ఇంకా డబుబ్. ఎయిడస్ 
అండ అపప్ల్యనేస్స కి 18% టాకస్ పడుతోంది. కొతత్ GST లో భాగంగా.. అవి అంతకుముందు సునాన్ పరస్ంటేజీ లో ఉండేవి.  

ఒక దేశం.. ఒక పనున్ అని అంటునాన్రు, బానే ఉంది.. కానీ ఈ దేశంలో కొంచం సెప్షల గా చూడాలిస్న అవసరం ఉనన్, వృదుధ్లు, 
వికలాంగులు, పేదలు ఇంకా అటట్డుగు వరాగ్ల వాళుళ్ ఉనాన్రు. వారధ్కయ్ం, వికలానగ్త లాంటి నిసస్హాయతలు, వీళళ్కి డబుబ్ందా లేదా అని 
చూసి రావు.. వసుత్ సేవలు డబుబ్ గల వాళల్కి ఎంత అవసరమో, డబుబ్లేని మిడిల కాల్స ఇంకా లోవర మిడిల కాల్స వాళల్కి కూడా అంతే 
అవసరం. ఒక హియరింగ ఎయిడ కొనుకోక్వటానికి సంవతస్రాలు డబుబ్ పోగు చేసుకొనే వాళుళ్, దిజేబిలిటీ ఉంది కారు కొనలేక అలా 
మూడు చకార్ల బండిలో రిసక్, ఇబబ్ంది పడుతునన్ ఎంతో మంది మిడిల కాల్స వాళుళ్ నాకు తెలుసు. ఇపుప్డు కారుల్ కూడా 18% టాకేస్షన లో 
ఉంది.. !!  
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ఇదేనా దివాయ్ంగులు  అని బిరుదు ఇచిచ్ వాళళ్ని సనామ్నించే పదధ్తి ? చినన్పుప్డు మా అమమ్మమ్ సామెత వొకటి గురొత్సుత్ంది.. “ 
మనవాడని చెపప్కురోయ ... మరి రెండు వడిడ్ంచేయగలరు “ అంటే ... ఫలానా వరగ్ం, ఫలానా అవసరం అని చెపప్గానే .. మరి రెండు 
దెబబ్లో, వీరతాళుళ్ పడతాయి. ఇది ఏరకంగా ఇంకూల్జన కిర్ందకు వసుత్ంది ??  

ఇకక్డ అందరూ ఆలోచించాలిస్న విషయం వొకటి ఉంది.. ముందు మనిషి ని మనిషి గా చూడటం, ఆ ఆమనిషి యొకక్ వసుత్ సేవల 
అవసరాలు కనుకోక్వటం... వొక పకక్ డిజేబులడ్ అంటే అనిన్ చోటల్ కీ వెళాళ్లి. వాళల్కి సవ్యం నిరణ్యాధికారం మరియు సవ్యం చోదకం 
కలిప్ంచాలి అని చెపూత్నే, వాళల్కి సంబంధించిన అనిన్ ఆరిధ్క వనరులనీ దోచుకొనే యతన్ం ఇది.  

ఇనేన్ళళ్ దిజేదిలిటీ సెకాట్ర చేసిన పోరాటం అంతా కాషాయపు గంగలో కలిసినటుట్.. ముఖయ్ంగా వికలాంగుల వసుత్ సేవలపై వేసిన 
పనున్ విషయంలో, పర్భుతవ్ం తన నిరణ్యం వెనకిక్ తీసుకోవాలిస్న అవసరం ఎంతైనా ఉంది.. తీసుకుంటారని ఆశిసుత్నాన్ను.  

ఈ కాలమ కి GST పనున్ లేదు. కనుక ధారాళంగా చదివి, అంతకంటే ధారాళంగా షేర చేయండి. కనీసం కొంతమందికనాన్ ఈ 
విషయంలో అవగాహన కలిప్ంచండి.  

ఉంటాను, వికలాంగుల వసుత్వులకి చారిటీ లో డబుబ్ ఇచేచ్ మా డోనారస్ ని, పనున్తో సహా అడిగే దుసిథ్తి కలిప్ంచారు పర్భువులు.. 
హమ్మ్ !!  

Lets meet next month, meanwhile we will come to know whether its GOOD AND SIMPLE TAX OF GOD 
SAVE THE TRUTH (THIS COUNTRY)  

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)   

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_matamanthi_comments.htm

