ഇൻകംടാക്സ് എംപ്ലായീസ് ഫെഡപ്േഷൻ
പ്കരളാ സർക്കിൾ

എേണാകുളം,
25-08-2016.

പ്രിയ സുഹൃഫെ,

നമ്മുഫട രാജ്യെ് സമൂഹിക സാമ്പെിക രംഗങ്ങളിൽ അനുദിനം രൂഢമൂലമായിഫക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
അസന്തുഷ്ടിയം ഫ ാഴിൽ പ്മഖലകളിഫല അനിശ്ചി
വവം പ്കാർപ്പപ്േറ്റുകൾക്കായ്
ീർക്കുന്ന
ഫ ാഴിൽനിയമ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുഫട ഭവിഷയത്തുകളുഫട ിരിച്ചേിവം ഏവഫരയം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്ഭദമപ്നയ
സമരമുഖഫെെിച്ചിരിക്കുന്നു. വയക്തമായ ദിശാപ് ാധം പുലർത്തുന്ന നമ്മുഫട സംഘടനയായ ITEF ഉം
വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കും വിലയിരുെലിനും പ്ശഷം ഇെരം പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുഫടയം നിലപാടുകളുഫടയം
തുടർച്ചയാണ് പ്കന്ദ്ര ജ്ീവനക്കാരുഫട ആവശയങ്ങപ്ളാടും പ്രശ്നങ്ങപ്ളാടുമുള്ള സമീപനെിനു നിദാനഫമന്ന
ിരിച്ചേിപ്വാഫട ഫസപ്റം ർ 2-ന് പ്ദശവയാപകമായി നടക്കുന്ന ഐ ിഹാസിക സമരെിൽ
അണിപ്ചരുന്നു.
ഫ ാഴിൽപ്മഖലയിഫല മപ്റഫ ാരു വിഭാഗഫെയം പ്പാഫല പ്കന്ദ്ര സർവ്വീസ് ജ്ീവനക്കാരും കടുെ
ഫവല്ലുവിളികൾ പ്നരിടുന്ന കാലഘട്ടെിലൂഫടയാണ് നാം കടന്നു പ്പാകുന്ന ്.
നിലവിലുള്ള
ആനുകൂലയങ്ങളും അലവൻസുകളും എടുത്തുകളഞ്ഞു ഫകാണ്ട് അവ സംരക്ഷിക്കുന്ന ിനുള്ള ത്രപാടിൽ
പു ിയ ആവശയങ്ങളുന്നയിക്കാനുള്ള സാധയ പ്പാലും പ് ാധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്ന ിനാണ് പ്കന്ദ്ര സർക്കാർ
ശ്രമിക്കുന്ന ്. ഈ നിപ്ഷധാത്മക സമീപനെിഫെ തുടർച്ച ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷഫെ
നടപ്പാക്കലിലും തുടരുകയം സമീപകാല ചരിത്രെിഫല ഫന്ന ഏറവം കുേഞ്ഞ പ്വ ന വർദ്ധനവ് മാത്രം
നൽകി എന്നാൽ മൂന്നിരട്ടി വർദ്ധനഫവന്ന അയഥാർത്ഥ മാധയമ പ്രചാരണംവഴി ജ്ീവനക്കാഫരയം
ഫപാതുജ്നങ്ങപ്ളയം ഒപ്രസമയം വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഫചയ്ത ്. ഇപ് ാടനു ന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായി
നിപ്യാഗിക്കഫപ്പട്ട 'അലവൻസ് കമ്മിറി, ഇംലിഫമപ്െഷൻ കമ്മിറി' ഇവയഫട പ്രവർെനങ്ങൾ
മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'എംപവർ കമ്മിറിയഫട' ശുപാർശകൾ ളളിക്കളയകയം എന്നാൽ കടുെ
പ്ര ിപ്ഷധഫെ തുടർന്ന് രൂപീകരിക്കാഫമന്ന് വാഗ്ദാനം ഫചയ്യഫപ്പട്ട 'ഹഹ പവർ കമ്മിറി’ രൂപീകൃ മായി്ടു
പ്പാലുമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും 'ഹഹ പവർ കമ്മിറി' എന്ന വാഗ്ദാനൊൽ
മാറിവയ്ക്കഫപ്പട്ട പ്രപ്ക്ഷാഭ പരിപാടികൾ പുനരു ്ജ്ീപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചരയം ഉരുെിരിഞ്ഞു
ഫകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇെരുണെിൽ വരുംകാല സമരപരിപാടികളിൽ നാം പുലർത്തുവാൻ പ്പാകുന്ന
ഇച്ഛാശക്തിയം ഫക്ടുേപ്പം പ്കന്ദ്ര സർക്കാരിഫന പ് ാധയഫപ്പടുത്തുന്ന ിനും ദവാരാ പ്രസ്തു കമ്മിറികളിലൂഫട
ശമ്പളവം അലവൻസുകളും സം ന്ധിച്ച് അനുകൂല
ീരുമാനെിന് പ്കന്ദ്ര സർക്കാരിഫന
നിർബ്ബന്ധി രാക്കി മാറ്റുന്ന ിനുമുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഫപാതുസമരം. അ ിന്നായ് നമ്മുഫട
സപ്ഹാദര സംഘടനയായ ITGOA യം ഇ ര പ്കന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പകളിഫലയം സ്ഥാപനങ്ങളിഫലയം
സംഘടനകളും നപ്മ്മാഫടാപ്പം ദൃഢപ്ര ിജ്ഞഫയടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജ്ീവനക്കാരും
ാങ്കുകളുൾഫപ്പഫടയള്ള ഫപാതുപ്മഖലാ ജ്ീവനക്കാരും സംഘടി വം അസംഘടി വമായ ഫ ാഴിൽ
പ്മഖലയിഫല മിക്ക സംഘടനകളും ഭാഗഭാക്കാവന്ന ഈ ഹുജ്ന മുപ്ന്നറെിൽ നമ്മുഫട പങ്കാളിെം
പ്രസക്തമാണ്.
സമയ ന്ധി മായി സർവ്വീസ് കാലയളവിൽ അഞ്ചു പ്രപ്മാഷനുകഫളങ്കിലും ഉേപ്പവരുെലും
ആശ്രി നിയമനെിഫെ പരിധികൾ ീർക്കുന്ന പ്ര ി ന്ധം ഉഴിവാക്കി അർഹരായ എല്ലാവർക്കും
നിയമനം നൽകി അകാലവിപ്യാഗി രായ സപ്ഹാദങ്ങളുഫട കുടും െിന് ആശവാസപ്മകലും ഉൾഫപ്പഫട
പ്കന്ദ്ര പ്മഖലയിഫല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സമരെിഫെ വിഷയമാണ്. നമ്മുഫട രാജ്യെ് നടപ്പിലാക്കഫപ്പട്ട NPS
നു സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റു പലരാജ്യങ്ങളും പുനർവിചിന്തനെിന്
വിപ്ധയമാക്കിയപ്പ്പാളും
ഇവിഫട അതു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ് പകു ിപ്യാളം പ്കന്ദ്ര ജ്ീവനക്കാഫരയം ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നതും
ഉന്നയിക്കഫപ്പടുന്നു. പ്പാസ്റ്റൽ സർവ്വീസിഫെ ജ്ീവനാഡിയായ GDS ജ്ീവനക്കാഫര പ്കന്ദ്ര സർവ്വീസിഫെ
പുേംപ്പാക്കിൽ നിർെിയിരിക്കുന്നതും പരിഹരിക്കഫപ്പപ്ടണ്ട വിഷയം ഫന്നയാണ്.
എഴാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷനുമായി
ന്ധഫപ്പട്ട ആശങ്കകളും അസവാരസയങ്ങളും
ഫസപ്റം ർ 2-ന് പ്ദശവയാപകമായി നടക്കുന്ന ഐ ിഹാസിക സമരെിൽ കൂടു ൽ കരുപ്ൊഫട
പഫങ്കടുക്കുന്ന ിനുള്ള ഉൾപ്പ്രരണയായി മാറുന്ന ിനും ദവാരാ പ്കന്ദ്ര സർക്കാരിന് വയക്തമായ ാക്കീ ്
നൽകുന്ന ിനും നമുക്കു കഴിയഫട്ട. ഏവരുഫടയം ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർെനവം പഫങ്കടുക്കലും ഈ
സമരെിലും തുടർ പ്രപ്ക്ഷാഭങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണഫമന്ന് ആഹവാനംഫചയ്യുന്നു.

അഭിവാദനങ്ങപ്ളാഫട,
എ ജ്ി നാരായൺ ഹരി
ജ്നേൽ ഫസക്രട്ടേി
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