കരട്

നിയമനത്തിനുമായുള്ള
കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും
പൊതുമാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെപ്പറയും പ്രകാരം
നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.

1

പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം

i)

ഏപ്രിൽ
ഓരോ വർഷവും മെയ് 15-ന് മുൻപ് പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
മാസം 30-ന് കരട് സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടികയും മെയ് 15-ന് മുൻപ് അന്തിമ ഉത്തരവും
പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്.

ii)

ഓരോ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28-ന് മൂന്നുവർഷം തികയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ
അപേക്ഷ മാത്രമേ
പരിഗണിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. മൂന്നു വർഷം കാലാവധി എന്നത്
ഒരു ഓഫീസിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ
പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ അടുത്ത ഏപ്രിൽ 30 വരെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്

iii)

പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനായി മാർഗ
എല്ലാ വർഷവും ഒരു മുൻ
്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
ഗണനാപട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനായുള്ള പട്ടിക നിലവിൽ
വരുന്നതുവരെ ബോർഡിലെ അനിവാര്യം ആണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാ
സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളും ക്യൂ
സമ്പ്രദായം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും നടത്തേണ്ടതാണ്.

2

ഉദ്യോഗ കാലദൈർഘ്യം

i)

ജില്ലാന്തര സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി,
ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്നുവർഷം
സർവ്വീസ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ജീവനക്കാരെ പൊതുസ്ഥലംഉത്തരവ്
മാറ്റ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു
വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് 31 വരെയോ ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ
ഒഴികെ സാധാരണഗതിൽ
സ്ഥലം മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.
എ)

അച്ചടക്ക നടപടി / വിജിലൻസ് അന്വേഷണം

ബി)

അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾ :

ii)

ഒഴിവില്ലാത്ത കാരണത്താൽ സ്വന്തം ജില്ല യിൽ /ഓപ് റ്റ് ചെയ്
ജില്ലയിൽ
ത
നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട
ജീവനക്കാരനെ തിരികെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ 3 വർഷം ഡ്യൂട്ടി / സർവ്വീസ് ബാധകമാകുന്നതല്ല . ഇത്ത
സംഗതികളിൽ സ്വന്തം ജില്ല യിൽ /ഓപ് റ്റ് ചെയ് ത ജില്ല യിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഒഴിവിൽ
ജീവനക്കാരന് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകേണ്ടതാണ്. (സ്വന്തം ജില്ല എന്നത് ജീവനക്കാരൻ സ്ഥിരമായി
താമസിക്കുന്ന ജില്ലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു)

iii)

പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ 3 വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ അവകാശപ്പെട്ട
ആൾക്ക് മാറ്റം
നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള പക്ഷമോ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരന്റെ
സ്ഥലം മാറ്റം
പൊതുതാല്പര്യാർത്ഥം ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷമോ അല്ലാതെ
ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനിൽ
മൂന്നുവർഷം സർവ്വീസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
ജീവനക്കാരനേയും അച്ചടക്ക
നടപടി/വിജിലൻസ് അന്വേഷണം, അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾ, ഒഴിവില്ലാത്ത
കാരണങ്ങളാൽ സ്വന്തം ജില്ല യിൽ/ഓപ് റ്റ് ചെയ് ത ജില്ല യിൽ
നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടവർ
എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരെ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല .

3.

പൊതുതാല്പര്യത്തിന് വിധേയമായ സ്ഥലം മാറ്റം
പൊതുതാല്പര്യത്തിന് വിധേയമായി ഒരു ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന്
ബോദ്ധ്യമുള്ളപക്ഷം ബോർഡിന് ജീവനക്കാരനെ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലം
മാറ്റാവുന്നതാണ്. പൊതു
താല്പര്യം എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഓഫീസിന്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും സുഗമമായ
കൃത്യമായും
പ്രവർത്തനത്തിനും സ്ഥലം മാറ്റം അനിവാര്യമാകുന്നു എന്നതാണ്.അനിവാര്യത
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ
പാടില്ലാത്തതും ജീവനക്കാരന്റെ അവകാശത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാകാത്തതുമായിരിക്കണം.

4.

അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾ

i)

ഗുരുതരമായ ഏതെങ്കിലും അസുഖമോ (ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നത്ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളായ
ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയും കരൾ എന്നിവ
, വൃക്ക ദാനം ചെയ്തവർ, അവയവം

മാറ്റിവയ്ക്കലിന് വിധേയരായവർ, ഗുരുതരമായ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ അപകടം കാരണം
ജീവനക്കാരന് സ്ഥായിയായ അവശത സംഭവിക്കുകയും ആയതുമൂലം ജീവനക്കാരന്
പരസഹായത്തിനായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുക.
ii)

വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ മറ്റൊരിടത്തും ലഭ്യമല്ലായെന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വകുപ്പുതലവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക.

iii)

ജീവനക്കാരന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ (ജീവനക്കാരിയെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോ) ഗുരുതരമായ രോഗം
പിടിപെട്ടതും ജീവനക്കാരനെ പൂർണ
മകനോ മകൾക്കോ
്ണ മായും ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്നതുമായ
മാതാവിനോ പിതാവിനോ ജീവനക്കാരന്റെ / ജീവനക്കാരിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും പരിചരണവും
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പുതലവൻ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.

iv)

മേൽ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ
ഒരു വർഷം
പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം പുന: പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

v)

മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡപ്രകാരം
സ്ഥലം മാറ്റം
അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

5

ഓപ്ഷനുകൾ

i)

സ്ഥലം മാറ്റം ഒന്നാമതായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഓപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.ഓരോ വ്യക്തിക്കും മൂന്ന്
ഓപ്ഷനുകൾ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതും ഈ മൂന്ന് ഓപ് ഷനുകൾക്കും
സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി മാത്രം
മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന് – ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക സ് റ്റേഷന്നെ മൂന്നാം
ഓപ്ഷനായി ഓപ്റ്റ്
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ, ആ സ് റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം ഓപ് ഷ
രണ്ടാം
നോ ഓപ്ഷനോ ആയി ഓപ്റ്റ്
ചെയ്തവരും സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അയാളെക്കാൾ ജൂനിയറായവരുമായ
മറ്റാളുകളേക്കാൾ മുൻ ഗണനയിൽ ആ സ് റ്റേഷനിലേക്ക് സ
മാറ്റത്തിന്
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
്ഥലം

ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഓപ്
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഷന്റെ
സ്ഥലം മാറ്റം
കിട്ടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഓപ് ഷൻ റദ്ദാകാതെതന്നെ അടുത്ത
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിൽ
നിലവിലുള്ള ഓപ്ഷൻ പരിഗണിച്ച്
സ്ഥലം മാറ്റം നൽകേണ്ടതാണ്.
ഹയർ ഓപ് ഷൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെയോ
മൂന്നാമത്തെയോ ഓപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലം മാറ്റംകിട്ടുമ്പോൾ അതിനുശേഷം
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹയർ ഓപ് ഷൻ റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്.
ഇക്കാര്യം ഉത്തരവിൽ
തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ പ്രകാരം ജീവനക്കാരൻ
ഓപ്ഷൻ മാറ്റി നൽകേണ്ടതാണ്.
ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഓഫീസുകളും തസ്തികയും ഓപ്ഷൻ ആയി സമർപ്പിക്കാൻ ആകുന്ന
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ ഹോംസ്റ്റേഷൻ ഡിക്ല യർ
ചെയ്യുന്നതിനും മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള അവസരം നൽകേണ്ടതാണ്.
ii)

ഒഴിവുകളില്ലാത്ത കാരണത്താൽ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് പരിഗണിക്കാൻ
കഴിയാത്തതായ ജീവനക്കാർ
സമർപ്പിച്ച ഓപ് ഷനുകൾ സ് റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റിയുടെ ക്രമത്തിൽ
ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും രണ്ട്
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്നതായ ഒഴിവുകൾ ഈ
ക്യൂവിൽ നിന്നും
നികത്തേണ്ടതുമാണ്.

iii)

സീനിയോറിറ്റിയുടെ
ഓപ്ഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ സ് റ്റേഷൻ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. ജില്ലാതല നിയമനത്തിന്റെ
സംഗതിയിൽ, ഓപ് റ്റ് ചെയ് തിട്ടുള്ള
സീനിയോറിറ്റിയ്ക്കായി
ജില്ലയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള നിർബന്ധിത കാലയളവ് സ് റ്റേഷൻ
കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

iv)

ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ
ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും
സീനിയറായ വ്യക്തിയെ ഒന്നാമതായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാരന്റെ / ജീവനക്കാരിയുടെ
ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുൻനവർ അവിടെ ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷക്കാലം
ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കായി 15 കിലോമീറ്റർ
ചുറ്റളവിനുള്ളിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളെ ഒരു സ്റ്റേഷനായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്)

v)

ഓപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കും
ഒരു വർഷം
പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുവേണ്ടി ഓപ് ഷൻ നൽകാവുന്നതാണ്.എന്നാൽ
അവരുടെ ഓപ്ഷൻ യാതൊരു അവകാശവാദികളുമില്ലാത്തതായ ഓപ്പൺ
വേക്കൻസികൾക്കെതിരെ മാത്രവും അത്തരം സ്ഥലം മാറ്റം ഏതെങ്കിലും
നിർബന്ധിത സ്ഥലം
മാറ്റം അനിവാര്യമാക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതിനുമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്.

vi)

ഓപ്ഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലാതുള്ള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റമായി
കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.

vii)

നിർബന്ധിതമായി സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ
നൽകിയ
ഓപ് ഷനുകൾക്ക് മറ്റുള്ള
്ഥർ
ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ച ഓപ് ഷനുകളേക്കാൾ മുൻ ഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.
മുൻ ഗണനാക്രമം
തുടർച്ചയായ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ഔട്ട് സ് റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റിയും
ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള
സ്റ്റേഷനും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ആയവ രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ സർവ്വീസ് സീനിയോറിറ്റിയാണ്
പരിഗണിക്കേണ്ടത്.

viii)

ഓപ്ഷന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി, ട്രാൻസ് ഫർ സ് റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി
അതതു സംഗതിപോലെ,
സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ / സർവ്വീസിലുള്ള നിയമനത്തിന്റെ
ഉത്തരവിന്റെ തീയതി മുതൽ
സീനിയോറിറ്റിയെ
ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളും നിയമനങ്ങളുംസ് റ്റേ
ഷൻ
ബാധിക്കുന്നതല്ല. എവിടെ നിന്നാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർബന്ധിതമായി സ്ഥലം മാറ്റം
ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം തുടരുന്നതായി
കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.
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നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റം

i)

നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള കാലയളവ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള
ഒരു വർഷമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്: - നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ സർവ്വീസിന്റെ
കാലയളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചെലവഴിച്ച യഥാർത്ഥ കാലയളവ് മാത്രമാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത്.
എടുത്ത രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള അർഹമായ അവധി ഡ്യൂട്ടിയായി
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

ii)

നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം സർവ്വീസ്
ജൂനിയോറിറ്റി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
ഏറ്റവും ജൂനിയറായിട്ടുള്ള ആളെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.

7

ആക്ഷേപങ്ങൾ / അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്
.

i)

എല്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവുകളുടേയും കരട്, സ്ഥലം മാറ്റം നടത്തുന്ന അധികാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ആക്ഷേപങ്ങൾ
നോട്ടീസ് ബോർഡിലും ബോർഡിന്റെ വെബ് സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച്ചത്തെ സമയം
അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്.

8

നിരസിക്കൽ

i)

ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലയളവ് (കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട
പ്രകാരമുള്ള ഫോറിൻ
അർഹതയുള്ള
സർവ്വീസ്) / പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള അവധി എന്നിവ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുവേണ്ടി
കാലയളവായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ii)

പരസ്പരം മാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല .

iii)

ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളോ ആശ്രിതരോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഉടൻ
തന്നെ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്.

9

സ്റ്റേഷൻ

i)

ഒരു ജില്ലയിലെ (റവന്യൂ ജില്ല) 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിലുള്ള
സർവ്വീസ് ഒരേ സ് റ്റേഷനിലെ
സർവ്വീസായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് (സ് റ്റേഷൻ എന്നത് ജീവനക്കാരൻ
അവസാനം ജോലി
ചെയ്ത ഓഫീസ് എന്നല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്).

ii)

സ്വന്തം ജില്ലയിലേക്ക് / ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
ജില്ലകളിലെ സർവ്വീസ് മൊത്തത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്.
(വിവിധ കേഡറിലുള്ള
സർവ്വീസുകളും മൊത്തത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്)

iii)

ഓഫീസ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജില്ല യിലേക്ക്
മാറ്റിയാൽ ഓരോ കേഡറിലും ഉള്ള ഏറ്റവും
ജൂനിയറായ ജീവനക്കാരെ പുതിയ ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടതാണ്. (ഇത്തരം സ്ഥലം
മാറ്റത്തിൽ ഡി.ആർ.ബി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സീനിയോറിറ്റി
നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ). മാറ്റിയ
ജില്ലയിലേക്ക് സ്വമനസ്സാലെ പോകുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

10

മുൻഗണനാക്രമം
ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വളരെ കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ
മുൻ ഗണനാക്രമം ചുവടെ
പറയും പ്രകാരമാണ്.

i)

ജീവനക്കാരന്റെ / ജീവനക്കാരിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള അപേക്ഷയുടെ സമയത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിലെ
തുടർച്ചയായുള്ള ദൈർഘ്യം, സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള
മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ii)

ജീവനക്കാർക്ക്
ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനദൈർഘ്യമുള്ള
ഒന്നാമതായി മുൻഗണന നൽകാവുന്നതാണ്.

iii)

വനിതാജീവനക്കാരെ വിദൂരജില്ലകളിൽ നിയമിക്കാതിരിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രസവാവധിയിൽ നിന്നും
മടങ്ങിവരുന്ന ജീവനക്കാരേയും 31/08/2007-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ.ഉ(പി)391/2007/ഫിൻ
-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ് തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള
അവധിക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള
അവധിയിൽ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരേയും അവർ എവിടെനിന്നാണോ
പ്രവേശിച്ചത് അതേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ ഒരുവർഷകാലത്തേക്ക് നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ
അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ
അപേക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നാമതായി മുൻ ഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.

iv)

മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാകുമ്പോൾ, സ്വന്തം സ് റ്റേഷനിലേക്ക്
സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുവേണ്ടി
അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ആ സ് റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും
അധികം ദൂരെ ജോലി
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മുൻ ഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.

v)

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിലോ അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
ജില്ലയിലോ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാർക്ക് പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം ജില്ലാ തലത്തിൽ നടത്താവുന്നതാണ്.

vi)

പ്രൊമോഷൻ വഴി നികത്തേണ്ടതായ ഒഴിവുകൾ നികത്തേണ്ടത്
ആദ്യം നിലവിലുള്ള
ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ്.

vii)

ട്രെയിനിംഗിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ മറ്റ് മാർഗ
്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പഴയ തസ്തികയിലേക്ക് / അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള
സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.

viii)

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ കഴിയുന്നിടത്തോളം
അതേ ജില്ലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

viiii)

ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ രണ്ട് വർഷം മാത്രമുള്ള
ജീവനക്കാരെ, ആദ്യം
വിരമിക്കേണ്ടവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള
സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഒഴിവുകളിൽ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. അവരെ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്
സ്ഥലം മാറ്റാൻ
പാടില്ലാത്തതാണ്.

ix)

ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒരേ സ് റ്റേഷനിൽ തന്നെ ജോലി
ചെയ്യുന്നതിന് സുഗമമാക്കുന്ന സ്ഥലം
മാറ്റം കഴിയുന്നിടത്തോളം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
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പ്രത്യേക മുൻഗണന (പ്രഥമഗണനീയമോ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരേ
ആയ വിഭാഗങ്ങൾ )
ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും, നിയമനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കായി
പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട / പ്രഥമഗണനീയ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം പരമാവധി 5 വർഷമായി
നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മുൻ ഗണന പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം
അതാത് കാറ്റഗറികളിലെ സ്ഥലം
മാറ്റത്തിന്റെ 20 % -ൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല . പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട
/ പ്രഥമഗണനീയ വിഭാഗങ്ങൾ
അനുബന്ധപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.
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മറ്റുള്ളവർ

i)

ഓപ്ഷൻ / നിർബന്ധിതം/അനുകമ്പാർഹം/പൊതുതാല്പര്യാർത്ഥം മുതലായവ മുഖേനയുള്ള
സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവം സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവിൽ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ii)

അന്തർ വകുപ്പുതല സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ഡി.ആർ.ബി റിക്രൂട്ട്
ചട്ടങ്ങളും
മെന്റ് പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ
മാർഗ
്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

13

പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള ഭേദഗതി
പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ മാർഗ
്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽസർവ്വീസ്
സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതും ഉചിതമായ ഭേദഗതികൾ
ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്.

