
 

  എറണാകുളം 
 24-02-2016.                      

പ്രിയ സുഹൃത്തെ,   
 
 പുതുവർഷപ്പുലരിത്തയ ഏത്തറ പ്രതീക്ഷയയാത്തെ കാെിരുന്ന നമ്മിയലയ്ക്ക് ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ 
കമ്മീഷത്തെ വഞ്ചനയം യകന്ദ്രസർക്കാരിത്തെ നിയഷധാത്മക നിലപാടം സൃഷ്ടിച്ച അമർഷം 
ആളിപ്പെരുകയം യകന്ദ്രസർക്കാർ യമഖലയാത്തക പ്രക്ഷുബ്ദമാകുകയം പ്രയക്ഷാഭപരിപാെികൾ 
നെന്നുവരികയം ത്തെയ്യുയമ്പാൾെത്തന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പിത്തല തനതായ പ്രശ്നങ്ങളം നമുക്ക് 
യനരിയെണ്ടതായി വരുന്നു എന്നതിനാൽ കൂടതൽ ഒരുമയയാത്തെയള്ള പ്രവർെനം കാലം 
നിങ്ങയളാൊവശയത്തപ്പടന്നു.  
 
 മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി യസാണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസുകൾ അവയത്തെ 
അധികാരസീമകൾ ഉല്ലംഘിച്ച് അപ്രമാദിതവെിനുയവണ്ടി ശ്രമിക്കുകയം ബാലിശവം 
അയഥാർത്ഥവമായ തെസ്സവാദങ്ങളന്നയിച്ച് നയായമായ ബില്ലുകളം ശമ്പളനിർണ്ണയ ഉെരവകളം 
മെക്കുന്നത് ശീലമാക്കുന്നു.   സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിയായ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതിന് യറഷൻകാർഡ് 
പുതിയ സ്ഥലത്തെ യറഷൻകെയിയലയ്ക്ക് മാറ്റിയതിത്തെയം കുട്ടികളത്തെ സ്കൂൾമാറ്റെിത്തെയം 
വീട്ടുസാധനങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥലയെയ്ക്ക് ത്തകാണ്ടുവന്നതിത്തെയമെക്കം ത്തതളിവകൾ ആവശയത്തപ്പടകയം 
ചുരുക്കെിൽ നിയഷധിക്കുകയം ത്തെയ്യുന്നു.   യ ാലി സംബന്ധമായി സവന്തം വാഹനെിൽ 
യാത്രത്തെയേണ്ടിവരുയമ്പാൾ അനുവദനീയ ക്ലാസ്സിത്തല ത്തെയിൻയാത്രയത്തെ െിലവിയലയ്ക്ക് സവയം 
പരിമിതിത്തപ്പടെി സമർപ്പിക്കത്തപ്പട്ട ബില്ലുകൾ അതാത് ഓഫീസ് യമധാവി പാസ്സാക്കി അയച്ചതിത്തന 
നിയമപുസ്തകങ്ങൾ നിർയേശിക്കാെ പ്രയതയക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് യമധാവി നൽകണത്തമന്ന് 
നിഷ്ക്കർഷിച്ച് നിയഷധിക്കുന്നു.   കുട്ടികളത്തെ വിദയാഭയാസ െിലവകളത്തെ ബില്ലുകളിലം ഭാവനാസൃഷ്ടമായ 
നിബന്ധനകൾ ത്തകാണ്ടുവരുന്നതിന്നു ശ്രമിക്കുന്നു.  െീഫ് കമ്മിഷണർ അംഗീകരിച്ച MACP മുൻ 
വിധിയയാത്തെ തെസ്സവാദങ്ങളന്നയിച്ചം വിശദീകരണമാവശയത്തപ്പട്ടും നിയഷധിക്കത്തപടന്നു. നമ്മുത്തെ 

ഉന്നതാധികാര സംവിധാനമായ CBDT യകന്ദ്ര സർക്കാരിത്തെ ത്തതാഴിൽ സംബന്ധിയായ എല്ലാ 

നിയമങ്ങളം െട്ടങ്ങളം രൂപത്തപ്പടത്തുന്നതിത്തെ അവസാനവാക്കായ DOPT യത്തെ ഉപയദശങ്ങൾ 
ഉൾത്തക്കാണ്ടും പൂർണ്ണസമ്മതയൊടം കൂെി നൽകിയ നിർയേശങ്ങൾ പാലിച്ചത്തകാണ്ട് പാസ്സാക്കിയ 
അയനാമലികൾ അസംബന്ധങ്ങളം അബദ്ധ െിലങ്ങളമായ ദുർവയാഖയാനങ്ങയളാത്തെ നിയഷധിക്കുന്നു.  
തിരുവനന്തപുരം ZAO യിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടതൽ രൂക്ഷമാണ്.   ഇെരെിൽ  ീവനക്കാത്തര ആത്തകമാനം 
ബാധിച്ച വിഷയെിയലയ്ക്ക് പലതവണ ശ്രദ്ധക്ഷണിച്ചിട്ടും നിഷ്ക്രിയരായിത്തുെരുന്ന അധികാരികൾ 
സാഹെരയം കൂടതൽ വഷളാക്കുന്നു.  
 
 യകന്ദ്രസർക്കാർ    യമഖലയിലാത്തക നെപ്പിലാക്കത്തപ്പട്ട ബയയാത്തമെിക്  അറ്റൻഡൻസ്  
സംവിധാനെിനു സമാന്തരമായി പഴയയതാ  പുതിയയതാ   ആയ ര ിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള 
നിർയേശങ്ങത്തളാന്നും സർക്കാർ നൽകിയിട്ടിത്തല്ലന്നിരിയക്ക യകരളെിത്തല ആദായനികുതി ഓഫീസുകൾക്ക് 
മാത്രമായി ഇെരെിൽ സമാന്തര ര ിസ്റ്ററുകൾ ഏർത്തപ്പടത്തുന്നതിന് ഇറക്കിയ സർക്കുലറിത്തനതിത്തര 

ITEF ഉം JCA യം പ്രതിയഷധം അറിയിച്ചതിത്തനത്തുെർന്ന് ആയത് നിർബന്ധമാക്കിത്തല്ലന്നും 
െർച്ചകളിലൂത്തെ വിഷയം പരിഹരിക്കാത്തമന്നും അധികാരികൾ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ 
കാറ്റിൽപ്പറെിത്തക്കാണ്ട് െില ഓഫീസ് യമധാവികൾ ഭീഷണിയത്തെ സവരമുയർെി  ീവനക്കാത്തര 
ര ിസ്റ്ററുകളിൽ ഒപ്പിടവിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നു.     നാളിതുവത്തര ഈ വിഷയെിൽ ഒരു െർച്ചക്കും 
അധികാരികൾ തോറായിട്ടുമില്ല. ഇെരം പ്രശ്നങ്ങത്തളാത്തക്കയം െർച്ചകളിലൂത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 

സ്ഥിരം യവദിയായ PGRC യയാഗങ്ങൾ നെന്നിട്ട് കാലയമത്തറയാത്തയന്ന ഓർമ്മത്തപ്പടെലകൾ ബധിര 
കർണ്ണങ്ങളിലാണ് പതിക്കുന്നത്.   സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുെിയ ത്തസക്രട്ടറിയയറ്റ് യയാഗം 2016 
മാർച്ചമാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ താത്തഴ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രയക്ഷാഭപരിപാെികൾക്ക് തുെക്കം 
കുറിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ച.  
 

1.  സർയേ, യസർച്ച് എന്നിവയിൽ പത്തെടക്കാതിരിക്കുക.   
       2. പ്രായദശിക പരിധിയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള അയനവഷണങ്ങളം പരിയശാധനകളം നിർെി  

    ത്തവയ്ക്കുക.   സമയബന്ധിതമായ സൂക്ഷ്മപരിയശാധന (Time baring  Scrutiny  

    Assessments) സംബന്ധിയായി നെയെണ്ട അയനവഷണങ്ങളിൽ ഓയദയാഗിക വാഹനം  
    ലഭയമാത്തണെിൽ മാത്രം പ്രായദശിക പരിധിക്കു പുറത്തു യപാകുക. 

  3. യാത്രാബെ ആവശയത്തപ്പയെണ്ടിവരുന്ന എല്ലാ ഔയദയാഗിക യാത്രകളം നിർെിത്തവയ്ക്കുക. 
 4. തിരുവനന്തപുരം െീഫ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിനു മുൻപിൽ പൂർണ്ണ ദിന ധർണ്ണ.  (തീയതി  
                പിന്നീെ് അറിയിക്കുന്നതാണ്)                 
 

തുെർപരിപാെികൾ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുെിയയശഷം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.  ഈ 
പ്രയക്ഷാഭപരിപാെികളിലം തുെർപ്രയക്ഷാഭങ്ങളിലം എല്ലാ അംഗങ്ങളത്തെയം ആത്മസമർപ്പണം 
ആഹവാനം ത്തെയ്യുന്നു.         

 
അഭിവാദനങ്ങയളാത്തെ, 

 
 
               എ  ി നാരായൺ ഹരി                         ത്തക ബാബു യതാമസ്                  
                    നറൽ ത്തസക്രട്ടറി                                              പ്രസിഡെ് 

ഇൻകംൊക്സ് എംയലായീസ് ത്തഫഡയറഷൻ 
യകരളാ സർക്കിൾ 


