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Abstract 

France would have been the first country to introduce Goods and Services Tax or GST. 

Currently, around 160 countries have imposed GST/VAT in some form or the other. In some 

countries what is synonymous with GST. However, conceptually, it is a destination-based tax 

levied on the use of goods and services. GST is a tax which has replaced many indirect taxes 

in India. Goods and Services Tax was implemented in India from 1st July 2017. Here in India, 

maximum population is of middle class and lower middle class where people are either in 

service class or they depend on agriculture for their living. In any case, what is the result of 

GST on common man or middle class family is the most important question. 

For common people, the true result of any economy is on the prices of their essential 

commodities. The economy would have been better for a large number of people if the prices 

of daily used goods and services had decreased, otherwise the rate of inflation would have been 

higher and the people would have been dissatisfied due to the changes in the government. For 

any government policy, it is important that there should be a solution among the people, 

because without the solution, the policy will not be as successful as the government plans. 
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प्रस्तावना - 

वसू्त आणि सेवा कर णकिं वा जीएसटी सुरू करिारा फ्रान्स हा सवाात पणहला देश होता. सध्या, 

जवळपास 160 देशािंनी कोित्या ना कोित्या स्वरूपात GST/VAT लादला आहे. काही देशािंमधे्य 

जीएसटीचा पर्ाार् म्हिून वॅ्हट आहे. तरीही, सिंकल्पनेनुसार, तो वसू्त आणि सेवािंच्या वापरावर लादलेला 

गिंतव्य-आधाररत कर आहे. GST हा एक कर आहे ज्याने भारतातील अनेक अप्रत्यक्ष करािंची जागा घेतली. 

वसू्त आणि सेवा कर 1 जुलै 2017 पासून भारतात लागू करण्यात आला. रे्थे भारतात, जास्तीत जास्त 

लोकसिंख्या  मध्यमवगीर् आणि णनम्न मध्यमवगााची  आहे णजथे लोक एकतर सेवा वगाातील आहेत णकिं वा 

ते त्यािंच्या जीवनासाठी शेतीवर अवलिंबून आहेत. र्ा पररस्थथतीत, जीएसटीचा सामान्य मािसावर णकिं वा 

मध्यमवगीर् कुटुिंबावर कार् पररिाम होतो हा सवाात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

सामान्य लोकािंसाठी, कोित्याही अथाव्यवथथेचा खरा पररिाम त्यािंच्या जीवनावश्यक वसू्तिंच्या 

णकिं मती िंवर होतो. दैनिंणदन वापरल्या जािार्र्ा वसू्त आणि सेवािंच्या णकिं मती कमी झाल्या की मोठ्या 

प्रमािावर जनतेसाठी अथाव्यवथथा चािंगली असते अन्यथा महागाईचा दर जास्त असेल तर सरकारच्या 

बदलािंमुळे जनता असमाधानी होते. कोित्याही सरकारी धोरिासाठी, हे महत्त्वाचे आहे की जनतेमधे्य 

समाधान असिे आवश्यक आहे कारि समाधानाणशवार् धोरि ज्या प्रकारे सरकारने र्ोजले होते त्याच 

प्रकारे र्शस्वी होिार नाही. 

णक शब्द - वसू्त आणि सेवा कर, भारतीर् अथाव्यवथथा, सामान्य भारतीर् 

संशोधन साणित्याचा आढावा - 

1) Deepali Ashok Pagare, Dr. Dileep Borade, हे आपल्या A Study of Impact of Goods and 

Services Tax (GST) On Common Man Budget in Aurangabad District, Maharashtra र्ा 

आपल्या सिंशोधपर लेखात मत मािंडतात की, बदल कधीच सोपा नसतो पि बदल हा णनसगााचा णनर्म 

आहे. जीएसटी लागू करण्याच्या सरकारच्या र्ोजनेमुळे समाजात णवणवध प्रणतणिर्ा, तका  आणि मत 

आहेत. भारतापूवी जीएसटी लागू केलेल्या इतर देशािंना सिंिमि काळात महागाई आणि णकमती वाढीचा 

सामना करावा लागला आहे. भारतात बहुसिंख्य लोकािंना GST बद्दल माणहती नाही. करप्रिालीत 

कार्ापद्धती असावी आणि सोपी तरतूद असावी. सामान्य मािसाला जीएसटीच्या फार्द्ािंबाबत माणहती 

नाही, त्यामुळे जीएसटीची प्रभावी अिंमलबजाविी सुणनणित करण्यासाठी सरकारने र्ोग्य मागादशाक तते्त्व 

काढली पाणहजेत. जीएसटीच्या दरात स्थथरता असावी. प्रते्यक व्यवसार्ावर कें द्र आणि राज्य सरकारचे 

दुहेरी णनर्िंत्रि असेल. त्यामुळे अनुपालन खचा वाढेल. 

2) Amar Ranjan Dey (2020), “GST: It’s Impact on Common Man in India”, र्ा आपल्या 

सिंशोधपर लेखात मत मािंडतात की, वसू्त आणि सेवा कर (GST) ची अिंमलबजाविी ही सरकारने अिंतभूात 

केलेली दीघाकालीन धोरिात्मक र्ोजना आहे. सवा राज्यािंमधे्य वेगवेगळे GST दर लागू करिे देखील GST 

चा सामान्य मािसावर होिारा पररिाम ठरवण्यात महत्वाची भूणमका बजावते. करप्रिालीबाबत 

सरकारचे सुर्ोग्य धोरि देशात गुिात्मक बदल घडवून आिू शकते. जीएसटी ही सवाात मोठी कर 

सुधारिा असेल जी एकाच बँ्लकेट कर प्रिालीमधे्य अनेक कर समाणवष्ट करेल. हे उत्पादन-आधाररत 
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प्रिाली िंच्या जागी उपभोग-आधाररत प्रिाली लागू करण्यासाठी णडझाइन केलेले आहे. र्ा नवीन कर 

प्रिालीकडून अथाव्यवथथेच्या कल्यािासाठी अनेक अपेक्षा आहेत. 

GST णकंवा वसू्त आणि सेवा कर म्हिजे काय? 

जीएसटी णकिं वा वसू्त आणि सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वसू्त आणि सेवा र्ा दोन्ी िंवर 

समान दराने लागू होतो. र्ाचा अथा वसू्त आणि सेवा एकसमान कर दराच्या अधीन असतील आणि 

दोघािंनाही समान मानले जाईल. VAT, सेवा कर, CST, CAD इत्यादी सारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करािंच्या 

जागी, GST णकिं वा वसू्त आणि सेवा कर म्हिून ओळखल्या जािार्र्ा कराचा एकच प्रकार देशभर लागू 

केला जाईल. नवा कार्दा, नवीन कर, जीएसटी सोबत नवीन आव्हाने आिली त्यामुळे त्यावर मात 

करण्यासाठी अणतररक्त सावधणगरी बाळगिे आवश्यक आहे. जीएसटी णबलामधे्य वसू्त आणि सेवा कराचा 

समावेश आहे म्हिजेच भारतातील अप्रत्यक्ष कर आकारिीचा एकसमान आणि सोपा मागा प्रदान करिारी 

मोठी सुधारिा आहे. जीएसटीने वॅ्हट (मूल्यवणधात कर), सीएसटी (कें द्रीर् णविी कर), सेवा कर, सीएडी, 

एसएडी, अबकारी, प्रवेश कर, खरेदी कर इत्यादीसारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करािंची जागा घेतली. अप्रत्यक्ष 

करािंचा एक समूह भारतामधे्य जीएसटी णकिं वा वसू्त आणि सेवा कर म्हिून ओळखल्या जािार्र्ा नवीन 

कराने बदलला गेला, ज्यामुळे अनेक करािंचा समावेश असलेल्या पूवीच्या स्िष्ट कर रचनेच्या तुलनेत खूप 

सरलीकृत कर व्यवथथा णनमााि झाली. जेव्हाही नवीन सुधारिा णकिं वा णवधेर्क आिले जाते णकिं वा नवीन 

कार्दा लादला जातो तेव्हा त्याचा पररिाम सवासामान्यािंवर नक्कीच होतो. कोित्याही नवीन कराच्या 

अिंमलबजाविीचा प्रत्यक्ष णकिं वा अप्रत्यक्ष फटका शेवटी सामान्य मािसालाच बसतो. 

जेव्हा आपि 'सामान्य मािूस' म्हितो तेव्हा आम्ही केवळ वसू्तिंच्या अिंणतम ग्राहकालाच नवे्ह तर 

GST लागू झाल्यामुळे थेट प्रभाणवत झालेल्या सवा लहान व्यापारी आणि सेवा पुरवठादारािंचा सिंदभा घेतो.  

GST सॅ्लब दर-  

1) 0% वसू्त :- सामान्य लोक वापरत असलेले अन्नधान्य. 

2) 5% :- अत्यावश्यक वसू्तिंसह मोठ्या प्रमािात वापराच्या वसू्तिंवर कराचे प्रमाि कमी असेल. 

3) 12% आणि 18% :- दोन मानक दर म्हिून अिंणतम केले गेले आहेत. 

4) 28% :- एअर किं णडशनर, वॉणशिंग मणशन, रेणफ्रजरेटर, साबि आणि शैमू्प इत्यादी वसू्तिं. तिंबाखू, तिंबाखू 

उत्पादने, पान मसाला, एरेटेड णडर िंक्स आणि लक्झरी कार र्ािंसारख्या णडमेररट वसू्तिंवर सवााणधक दराने 

शुल्क आकारले जाईल.  

GST चा सामान्य मािसावर सकारात्मक पररिाम - 

1) जीएसटी ही एक एकीकृत कर प्रिाली म्हिून सुरू करण्यात आली आहे जी वॅ्हट, सीएसटी, सेवा कर, 

सीएडी, एसएडी, एक्साईज इत्यादी अप्रत्यक्ष करािंचे बिंडल काढून टाकते. 

2) जीएसटी णकिं वा वसू्त आणि सेवा कर करािंचा कॅसे्कणडिंग प्रभाव काढून टाकतो म्हिजेच करावरील कर 

काढून टाकतो. 
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3) उत्पादन के्षत्रावरील करािंचा बोजा कमी झाल्यामुळे उत्पादन खचा कमी होईल. त्यामुळे ग्राहकोपर्ोगी 

वसू्तिंच्या णकमती खाली रे्ण्याची शक्यता आहे. 

4) णकिं मत कमी झाल्यामुळे कार, FMCG इत्यादी काही उत्पादने स्वस्त होतील. 

5) र्ामुळे सामान्य मािसािंवरील भार कमी होण्यास मदत होईल.  

6) कमी णकमती िंमुळे वसू्तिंची मागिी/उपभोग वाढतो. मागिी वाढल्याने पुरवठा वाढेल. त्यामुळे शेवटी 

मालाच्या उत्पादनात वाढ होईल. 

7) वाढलेल्या उत्पादनामुळे दीघाकाळात रोजगाराच्या अणधक सिंधी णनमााि होतील. पि, प्रत्यक्षात 

ग्राहकािंना स्वस्त वसू्त णमळाल्या तरच हे होऊ शकते. 

8) काळ्या पैशाच्या प्रसाराला आळा बसेल. सामान्यत: व्यापारी आणि दुकानदारािंनी अवलिंबलेली 'कच्चा 

णबल' (इवॅ्हणलड णबल) प्रिाली तपासली तरच हे घडू शकते. 

9) एकणत्रत कर प्रिालीमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल.  

सवाात महत्त्वाचे म्हिजे जीएसटीचा भारतीर् अथाव्यवथथेवर दीघाकाळ सकारात्मक पररिाम 

होण्याची तज्ज्ािंना आशा आहे. पि, जीएसटीचा प्रत्यक्ष लाभ अिंणतम ग्राहकािंपरं्त पोहोचला तरच हे शक्य 

होईल. णविेत्याच्या नफ्याचे माणजान सारखे इतरही अनेक घटक आहेत जे वसू्तिंची अिंणतम णकिं मत ठरवतात. 

केवळ जीएसटी वसू्तिंची अिंणतम णकिं मत ठरवत नाही. ग्राहकािंच्या णहताचे रक्षि करण्यासाठी जीएसटी 

कार्द्ात नफेखोरीणवरोधी कलम घालण्यात आले आहे. 

GST चा सामान्य मािसावर नकारात्मक पररिाम -  

1) आदेशाचे पालन :- जीएसटी जमा करिे आणि ररटना वेळेवर फाइल करिे आवश्यक आहे. 

2) जीएसटी ररटना भरिे वाटते णततके सोपे नाही. ते व्यवथथाणपत करण्यासाठी तुम्हाला कर व्यावसाणर्क 

णनरु्क्त करिे आवश्यक आहे. 

3) ररटना भरिे सोपे करण्यासाठी आणि ते सोपे ठेवण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. परिं तु, तरीही 

प्रत्यक्षात सिंपूिा प्रणिर्ा सुरळीत होण्यासाठी वेळ लागेल. 

4) पुरेसे कमाचारी असलेले मोठे व्यवसार् सिंपूिा प्रणिर्ा सहजपिे हाताळू शकतात. परिं तु लहान 

व्यापारी/सेवा पुरवठादार णकिं वा व्यक्ती ज्यािंनी नुकताच त्यािंचा व्यवसार् णकिं वा सेवा सुरू केली आहे, 

त्यािंना अणधक गुिंतागुिंतीचा सामना करावा लागेल. 

5) सेवा कर दर 15% सेवािंवर आकारला जातो. त्यामुळे, नजीकच्या भणवष्यात उच्च दराने जीएसटी लागू 

केल्यास सेवािंच्या णकमती वाढतील. कमाल सेवािंवर 18% GST आकारला जाईल आणि काही 

सेवािंसाठी 28% परं्त पोहोचेल. दूरसिंचार, बँणकिं ग, णवमान सेवा इत्यादी सवा सेवा अणधक महाग 

होतील. 

6) सेवेची वाढलेली णकिं मत म्हिजे माणसक खचाात भर पडते. 

7) अणतररक्त सेवा खचा सहन करण्यासाठी बजेट पुन्ा शेडु्यल करावे लागेल. 
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8) व्यावसाणर्क आणि सेवा प्रदाते अजूनही नवीन कार्द्ािंबद्दल णशकत आहेत. र्ामुळे कर तज्ञ आणि 

व्यावसाणर्कािंवरील अवलिंणबत्व वाढेल आणि व्यावसाणर्क खचाात आिखी भर पडेल. 

9) जीएसटीचे प्रत्यक्ष पररिाम ठराणवक कालावधीनिंतर अनुभवता रे्तात. 

10) हा उपभोगावर आधाररत कर आहे, त्यामुळे सेवािंच्या बाबतीत ज्या णठकािी सेवा णदली जाते ते णठकाि 

णनणित करिे आवश्यक आहे. 

11) उतृ्कष्ट अनुपालन सुणनणित करण्यासाठी र्ोग्य लेखािंकन करिे आवश्यक आहे.  

12) जर वास्तणवक लाभ ग्राहकािंना णदला गेला नाही आणि णविेत्याने नफा वाढवला तर वसू्तिंच्या णकमती 

देखील वाढू शकतात. 

13) सुरुवातीला महागाईत वाढ णदसू शकते, निंतर ती हळूहळू कमी होईल. 

14) नफेखोरीच्या णिर्ाकलापािंवर कडक णनर्िंत्रि ठेवावे लागेल, जेिेकरून अिंणतम ग्राहक जीएसटीचा 

खरा लाभ घेऊ शकतील. 

जीएसटीच्या र्शस्वी अिंमलबजाविीसाठी मोठ्या सिंखे्यने अणधका-र्ािंना प्रणशणक्षत केले गेले आहे 

आणि एक पद्धतशीर आर्टी सॉफ्टवेअर णवकणसत केले गेले असले तरी, उत्पादक, घाऊक णविेते, 

णकरकोळ णविेते णकिं वा अिंणतम ग्राहकािंसह लोकािंना सिंपूिा प्रणिर्ा समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. 

आजूबाजूच्या लोकािंना णशणक्षत करण्यासाठी सरकार, णवणवध सिंथथा आणि किं पन्यािंद्वारे जीएसटी प्रणशक्षि 

आणि अभ्यासिम णदले जात आहेत. तथाणप, वसू्त आणि सेवा कर हे सरकारने णनर्ोणजत केलेले 

दीघाकालीन धोरि आहे. चािंगल्या प्रकारे णडझाइन केलेले GST धोरि भारताच्या कर प्रिालीमधे्य 

गुिात्मक बदल घडवून आिू शकते. जेव्हा वेगवेगळ्या के्षत्रािंचा णवचार केला जातो, तेव्हा काही के्षत्रािंमधे्य 

फार्दा झाला असेल, काही िंना तोटा झाला असेल. पि, शेवटी आपल्याला र्ा नवीन कराची सवर् करून 

घ्यावी लागेल. भारतावर आणि त्याच्या करप्रिालीवर मोठा पररिाम करिारी ऐणतहाणसक सुधारिा र्ाला 

म्हिता रे्ईल. जीएसटी णकिं वा वसू्त आणि सेवा कराचा सकारात्मक प्रभाव पडेल आणि भारतीर् 

अथाव्यवथथेला चालना णमळण्यास आणि सरलीकृत कर प्रिालीसह भारताला एकास्त्मक राष्टर ीर् 

बाजारपेठेत रूपािंतररत करण्यात मदत होईल. 

जीएसटीची सवाात मोठी समस्या म्हिजे जीएसटी दरािंमधे्य वारिंवार होिारे बदल. भारताच्या 

णवद्मान अथामिंत्री श्रीमती णनमाला सीतारामन र्ािंनीही ही टीका मान्य केली आहे. ती म्हिाली की, वारिंवार 

होिाऱ्र्ा बदलािंमुळे एक उलटी शुल्क रचना णनमााि झाली आहे. णजथे कच्च्च्या मालाची णकिं मत वास्तणवक 

उत्पादनापेक्षा अणधक महाग झाली आहे. वारिंवार होिार्र्ा बदलािंमुळे, व्यवसार्ािंचा दावा आहे की एका 

आणथाक वर्ाात कर आकारिीसाठी णकती पैसे ठेवावेत र्ाचे णनर्ोजन ते करू शकत नाहीत. र्ा समसे्यचा 

णवचार करून, जीएसटी कौस्न्सल कर दर बदलल्या जािार्र्ा बैठकीला वर्ाभरात घेण्याच्या तर्ारीत 

आहे. कर दर णवचारात घेण्यासाठी दर 3 मणहन्यािंनी जीएसटी कौस्न्सलची बैठक होत असे, परिं तु आता हे 

वाणर्ाक प्रकरि बनले आहे. णनमाला सीतारामन र्ािंनीही पुष्टी केली की सरकार जीएसटीला 3 सॅ्लबमधे्य 

सुलभ करण्याचा प्रर्त्न करत आहे. 

मध्यमवगीर् कुटुिंबासाठी मुख्य समस्या म्हिजे रोटी, कपडा आणि मकान. सुरुवातीला, GST 

अिंतगात चार सॅ्लब दर सिंरचनेमुळे नवीन कर प्रिालीमुळे देश अडचिीत आहे. 8 जुलै 2022 पासून अनेक 

जीवनावश्यक वसू्त आणि सेवािंच्या णकमती वाढिार आहेत. णवत्तमिंत्री णनमाला सीतारामन र्ािंच्या 
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अध्यक्षतेखाली झालेल्या 47 व्या GST बैठकीत णनिार् घेण्यात आला की 18 जुलै 2022 पासून काही 

घरगुती उत्पादने आणि सेवािंवर GST दर वाढतील. 

र्ात चीज, लस्सी, बटर णमल्क, पॅकेज केलेले दही, गव्हाचे पीठ, इतर धाने्य, मध, पापड, तृिधाने्य, 

मािंस आणि मासे (फ्रीणझिंग वगळता), मुडी आणि गूळ र्ासारख्या पूवा-पॅकेज केलेल्या लेबलािंसह कृर्ी 

मालाच्या णकमती जुलैपासून वाढिार आहेत. सध्या बँ्रडेड आणि पॅकेज्ड खाद्पदाथांवर 5 टके्क जीएसटी 

आकारला जातो. पॅक नसलेली आणि लेबल नसलेली उत्पादने करमुक्त आहेत. 

18 जुलै 2022 पासून पुढील वसू्तिंवरील जीएसटी वाढिार आहे. ही सिंपूिा र्ादी खालील प्रमािे 

आहे. 

- टेटर ा पॅक दही, लस्सी आणि बटर णमल्कच्या णकमती वाढतील कारि 18 जुलैपासून त्यावर 5% जीएसटी 

लावला जाईल, जो आधी लागू नव्हता. 

- चेकबुक जारी करण्यासाठी बँक पूवी जो सेवा कर आकारत होती त्यावर आता 18% जीएसटी लागू 

होईल. 

- रूग्णालर्ात 5,000 रुपर्ािंपेक्षा जास्त णकमतीच्या (आर्सीरू् नसलेल्या) खोल्या भाड्याने णदल्यास 5 

टके्क जीएसटी आकारला जाईल. 

- अॅटलेस असलेल्या नकाशािंवरही 12 टके्क दराने जीएसटी आकारला जाईल. 

- दररोज 1,000 रुपर्ािंपेक्षा कमी दर असलेल्या हॉटेल रूमवर 12 टके्क जीएसटी आकारला जाईल, जो 

पूवी आकारला गेला नव्हता. 

- एलईडी णदव्यािंना 18 टके्क जीएसटी लागू होईल, जो पूवी लागू नव्हता. 

- बे्लड, पेपर कणटिंग कात्री, पेस्न्सल, शापानर, चमचे, काटे, स्स्कमर आणि केक र्ावर पूवी 12 टके्क 

जीएसटी होता, जो आता 18 टक्क्यािंपरं्त वाढला आहे. 

- णवत्तीर् सेवा आता महाग झाल्या आहेत कारि त्यािंच्यावर 3% अणतररक्त GST कर दर लागू झाला आहे. 

- रेले्व णतणकटािंच्या णकमतीत आणि वाहतुकीच्या णकमतीत 0.5% वाढ झाली आहे. 

- ओला आणि उबेर ई-कॉमसा ऑपरेटरद्वारे ऑटो राइड्सच्या ऑनलाइन बुणकिं गवर 5 टके्क GST 

आकारिी होिार आहे. 

- पररधान आणि पादत्रािािंवर 12 टके्क GST दर णनणित केला आहे. 

- दुकाने, कार्ाालरे् आणि औद्ोणगक हेतूिंसारख्या व्यावसाणर्क वापरासाठी मालमत्ता भाड्याने णदल्यास 

त्यावर 18% जीएसटी लागू होईल. 
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- व्यापारी वगााबद्दल बोलत असताना, जीएसटीमधील कर दर 9% वरून 12% परं्त वाढणवला गेला आहे, 

पररिामी व्यावसाणर्क-वगा कर प्रकरि महागले आहे. 

- प्री-पेड आणि पोस्ट-पेड दोन्ी मोबाईल वापरकत्यांना कर दर 3% ने वाढल्यामुळे अणधक णबले भरावी 

लागतील. 

वसू्त आणि सेवा करातून आतापरं्त सरकारने मोठे उत्पन्न कमावलेले आहे. र्ात सि 2022 र्ा 

वर्ााचा आढावा घेतला तर असे णदसून रे्ते णक, जून मणहन्यात 1.44 लाख कोटी रु., मे मणहन्यात 1.40 

लाख कोटी रु., एणप्रल मणहन्यात 1.67 लाख कोटी रु., माचा मणहन्यात 1.42 लाख कोटी रु. आणि जुलै 

मणहन्यात 1.49 लाख कोटी रुपरे् कमावलेले आहेत. जुलै मणहन्यात राज्यवार आकडेवारी पाणहल्यास 

गुजरात 9,193 कोटी रु., उत्तर प्रदेश 7,074 कोटी रु., कनााटक 9,795 कोटी रु., ताणमळनाडू 8,449 

कोटी रु., तर सवाात जास्त वाटा हा महाराष्टर  राज्याचा आहे, तो 22,129 कोटी रु. आहे. 

समारोप -  

जीएसटीची सवाात मोठी समस्या म्हिजे जीएसटी दरािंमधे्य सरकार द्वारे वारिंवार होिारे बदल 

होर्. देशातील मध्यमवगीर् कुटुिंबासाठी मुख्य समस्या ही अन्न, वस्त्र, णनवारा, आरोग्य आणि णशक्षि आहे. 

र्ा मूलभूत गरजािंचा णवचार करून सरकारने र्ात सुलभता आणि सवलत णदली जािे गरजेचे आहे. 18 

जुलै 2022 पासून घरगुती उत्पादने आणि सेवािंवर GST दर वाढणवलेले आहे. ह्या वाढीमुळे सामान्य जनता 

अडचिीत रे्िार आहे. णवरोधी पक्षाने सुद्धा हा मुद्दा धरून आिंदोलन सुरु केले आहे. र्ात असिंख्य गरीब 

जनतेला णदलासा णमळिे गरजेचे आहे. शेवटी सामान्य मािूस आणि शेतकरी जगला तरच देशाचे कल्याि 

आणि णवकास होिार आहे. 
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