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ಸುತೆ0"�ಲೆ
ವಿಷಯ:    ಭ�ರತ ಸಂವಿಧ�ನದ ಅನುಚ 6ೆ�ದ 371     ಜೆ ರನ್ವಯ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಸ�ವ�ಜನಿಕ ಉದೆ0್ಯ�ಗ

(ಹೆ=ದ�್ರಬ�ದ್-    ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶರ್ಕಾೆ@ ರ್ನಾೆ�ಮರ್ಕಾ�ತಿಯಲ್ಲಿ$ ಮೀ�ಸಲ�ತಿ)  (   ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದಗಳ ರಚರ್ನಾೆ
   ಹಂಚಿರ್ಕಾೆ ಮತು" ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳ ವರ್ಗಾ��ವಣೆ)  ನಿಯಮಗಳು,  2013   ರಡಿಯಲ್ಲಿ$ ಹರಪನಹಳೀM ತ�ಲ0$ಕ್ತಿನ
         ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳೀರ್ಗಾೆ ಮ�ತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲ�ಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ$ ಪ�್ರದೆ�ಶಿಕ ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದರ್ಕಾೆ@
      ಸೆ�ರಲು ನಿಗದಿತ ನಮ0ರ್ನಾೆಯಲ್ಲಿ$ ಅಭಿಮತ ಪತ್ರಗಳನುT ಸಲ್ಲಿ$ಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ $ೆ�ಖ: 1.   ಸರ್ಕಾ��ರದ ಅಧಿಸ0ಚರ್ನಾೆ ಸಂಖೆ್ಯ:  ಡಿಪಿಎಆರ್ 06   ಪಿಎಲ್ಎಕ್ಸ್[ 2012 ದಿರ್ನಾ�ಂಕ: 06.11.2013.
2.   ಸರ್ಕಾ��ರದ ಆದೆ�ಶ ಸಂಖೆ್ಯ:  ಕಂಇ 139  ಭ0ದ�ಪು 2013 ದಿರ್ನಾ�ಂಕ: 21.03.2018.
3.   ಸರ್ಕಾ��ರದ ಅಧಿಸ0ಚರ್ನಾೆ ಸಂಖೆ್ಯ:  ಕಂಇ 139  ಭ0ದ�ಪು 2013 ದಿರ್ನಾ�ಂಕ: 24.12.2018.
4.   ಸರ್ಕಾ��ರದ ಸುತೆ0"�ಲೆ ಸಂಖೆ್ಯ:  ಸಿಆಸುಇ 22  ಹೆ=ಕರ್ಕಾೆ0� 2013 ದಿರ್ನಾ�ಂಕ: 24.04.2019.

   ಭ�ರತ ಸಂವಿಧ�ನದ ಅನುಚ 6ೆ�ದ 371   ಜೆ ಅನುಷ�_ನರ್ಕಾೆ@ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,   ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಸ�ವ�ಜನಿಕ
 ಉದೆ0್ಯ�ಗ (ಹೆ=ದ�್ರಬ�ದ-    ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶರ್ಕಾೆ@ ರ್ನಾೆ�ಮರ್ಕಾ�ತಿಯಲ್ಲಿ$ ಮೀ�ಸಲ�ತಿ) (    ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದಗಳ ರಚರ್ನಾೆ ಹಂಚಿರ್ಕಾೆ

  ಮತು" ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳ ವರ್ಗಾ��ವಣೆ)  ನಿಯಮಗಳು, 2013   ರ ಕಂಡಿರ್ಕಾೆ 3   ಮತು" 13    ರನ್ವಯ ಕಲ�್ಯಣ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶರ್ಕಾೆ@
     –     ಸೆ�ವೆಯಲ್ಲಿ$ನ ಹುದ bೆಗಳಲ್ಲಿ$ ವೃಂದವ�ರು ಹುದ bೆಗಳನುT ಕಲ�್ಯಣ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಮೀ�ಸಲ�ತಿ ನಿಯಮಗಳ

    ಅನುಸ�ರ ಗುರುತಿಸಿ ಆದೆ�ಶಿಸಲು ಉಲ $ೆ�ಖ (1)  ರಲ್ಲಿ$ ಅಧಿಸ0ಚಿಸಲ�ಗಿರುತ"ದೆ.
 ಉಲ $ೆ�ಖ (2)        ರ ಸರ್ಕಾ��ರದ ಆದೆ�ಶದಲ್ಲಿ$ ದ�ವಣರ್ಗಾೆರೆ ಜಿಲ $ೆಯಿಂದ ಹರಪನಹಳೀM ತ�ಲ0$ಕನುT ತೆರ್ಗಾೆದು,  ಬಳ�Mರಿ

  ಜಿಲ $ೆಯ ವ�್ಯಪಿ"ರ್ಗಾೆ ಸೆ�ಪ�ಡೆರ್ಗಾೆ0ಳೀಸಲ�ಗಿದುb,   ಉಲ $ೆ�ಖ (3)     ರ ಸರ್ಕಾ��ರದ ಅಧಿಸ0ಚರ್ನಾೆಯಲ್ಲಿ$ ಹರಪನಹಳೀM ತ�ಲ0$ಕನುT
   ಬಳ�Mರಿ ಜಿಲ $ೆರ್ಗಾೆ ಸೆ�ರಿಸಿದ ನಂತರ,        ಬಳ�Mರಿ ಜಿಲ $ೆ ಹ�ಗ0 ದ�ವಣರ್ಗಾೆರೆ ಜಿಲ $ೆಯಲ್ಲಿ$ರುವ ತ�ಲ0$ಕುಗಳ ವಿವರಗಳನುT

 ನಮ0ದಿಸಿ ಆದೆ�ಶಿಸಲ�ಗಿರುತ"ದೆ.
 ಉಲ $ೆ�ಖ (4)      ರ ಸರ್ಕಾ��ರದ ಸುತೆ0"�ಲೆಯ ಉಪ ಕಂಡಿರ್ಕಾೆ (2)    ರಲ್ಲಿ$ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಸ�ವ�ಜನಿಕ ಉದೆ0್ಯ�ಗ

(     ಹೆ=ದ�್ರಬ�ದ್ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶರ್ಕಾೆ@ ರ್ನಾೆ�ಮರ್ಕಾ�ತಿಯಲ್ಲಿ$ ಮೀ�ಸಲ�ತಿ)  ಆದೆ�ಶ,  2013   ರ ಕಂಡಿರ್ಕಾೆ 6(1)(ಇ)  ಪ್ರರ್ಕಾ�ರ
    ಮತು" ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಸ�ವ�ಜನಿಕ ಉದೆ0್ಯ�ಗ (     ಹೆ=ದ�್ರಬ�ದ್ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶರ್ಕಾೆ@ ರ್ನಾೆ�ಮರ್ಕಾ�ತಿಯಲ್ಲಿ$ ಮೀ�ಸಲ�ತಿ)

(   ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದಗಳ ರಚರ್ನಾೆ,     ಹಂಚಿರ್ಕಾೆ ಮತು" ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳ ವರ್ಗಾ��ವಣೆ)  ನಿಯಮಗಳು,  2013   ರ ನಿಯಮ 5  ರ ಪ್ರರ್ಕಾ�ರ
          ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದ ಆಯ್ಕೆ@ರ್ಗಾೆ ಹರಪನಹಳೀMಯ ಅಹ� ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳೀರ್ಗಾೆ ಮ�ತ್ರ ಅಭಿಮತ ಚಲ�ಯಿಸಲು ಅವರ್ಕಾ�ಶ

ನಿ�ಡಲ�ಗಿರುತ"ದೆ. 
ಅದರಂತೆ,          ಅರಣ್ಯ ಇಲ�ಖೆರ್ಗಾೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ರ್ಕಾೆಳಕಂಡ ವೃಂದಗಳೀರ್ಗಾೆ ಹರಪನಹಳೀMಯ ಅಹ� ಸ್ಥಳೀ�ಯ
     ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳೀರ್ಗಾೆ ಮ�ತ್ರ ಅಭಿಮತ ಚಲ�ಯಿಸಲು ಅವರ್ಕಾ�ಶ ಕಲ್ಲಿjಸಲ�ಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ. ವೃಂದ
1.   ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ�್ಯಧಿರ್ಕಾ�ರಿ-ಕಂ-ಮೋ�ಜಣಿದ�ರ
2.  ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ
3.  ಅರಣ್ಯ ವಿ�ಕ್ಷಕ
4.  ಆಡಳೀತ ಸಹ�ಯಕರು
5. ವ್ಯವಸ�್ಥಪಕರು
6. ಅಧಿ�ಕ್ಷಕರು
7.   ಪ್ರಥಮ ದಜೆ� ಸಹ�ಯಕರು
8.   ದಿ್ವತಿ�ಯ ದಜೆ� ಸಹ�ಯಕರು
9. ಶಿ�ಘ್ರಲ್ಲಿ�ಪಿರ್ಗಾ�ರರು
10.  ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚುpರ್ಗಾ�ರರು
11. ಬೆರಳಚುpರ್ಗಾ�ರರು
12.   –  ಆಕೃತಿ ರಚರ್ನಾೆರ್ಕಾ�ರರು ರ್ಗಾೆ್ರ�ಡ್- I   ಮತು" ರ್ಗಾೆ್ರ�ಡ್- II
13.   ಹಿರಿಯ ವ�ಹನ ಚ�ಲಕರು
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14.  ವ�ಹನ ಚ�ಲಕರು
15.  ಗ0್ರಪ್ʼಡಿʼ ರ್ನಾೌಕರರು

 ಉಲ $ೆ�ಖ (4)         ರ ಸರ್ಕಾ��ರದ ಸುತೆ0"�ಲೆಯಂತೆ ಕಲ�್ಯಣ ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಹರಪನಹಳೀM ತ�ಲ0@ಕ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀ�ಯ
        ವೃಂದ ಆಯ್ಕೆ@ರ್ಗಾೆ ಅಭಿಮತ ಚಲ�ಯಿಸಲು ಇಚಿpಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳ ವೃಂದದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ�್ರಧಿರ್ಕಾ�ರ/  ಕಛೆ�ರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
      ಸೆ�ವ� ಪುಸ"ಕದಲ್ಲಿ$ರುವಂತೆ ಸ್ವರ್ಗಾ�್ರಮ ಅಥವ� ಸ್ಥಳವನುT ಪರಿಶಿ�ಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ,    ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಅನುಬಂಧ-  ಎ ರಲ್ಲಿ$

  ನಿದಿ�ಷ್ಟಪಡಿಸಲ�ದ ನಮ0ರ್ನಾೆಯಲ್ಲಿ$    ಸ್ವರ್ಗಾ�್ರಮ ಪ್ರಮ�ಣ ಪತ್ರವನುT ಸಲ್ಲಿ$ಸುವುದು.
   ಸೆ�ವ� ಪುಸ"ಕದಲ್ಲಿ$ ನಮ0ದಿಸುವುದನುT ಹೆ0ರತುಪಡಿಸಿ,     ಬೆ�ರೆ ಸ್ಥಳರ್ಕಾ�@ಗಿ ರ್ನಾೌಕರನು ರ್ಕಾ $ೆ�ಮ್ಮ�ಡಿದbಲ್ಲಿ$, ಅವನು

      ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಯ ಪ್ರವಗ�ರ್ಕಾೆ@ ಸೆ�ರುತ�"ರ್ನಾೆಂದು ಸಕ್ಷಮ ಪ�್ರಧಿರ್ಕಾ�ರದಿಂದ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ  ರಲ್ಲಿ$ ನಿದಿ�ಷ್ಟಪಡಿಸಲ�ದ
 ನಮ0ರ್ನಾೆಯಲ್ಲಿ$     ಅಹ�ತ� ಪ್ರಮ�ಣ ಪತ್ರವನುT ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿ$ಸಬೆ�ರ್ಕಾ�ಗಿರುತ"ದೆ. (   ಸಕ್ಷಮ ಪ�್ರಧಿರ್ಕಾ�ರ ಎಂದರೆ,  ಅಹ�ತ�

     ಪ್ರಮ�ಣ ಪತ್ರವನುT ನಿ�ಡಲು ಸಕ್ಷಮರ�ಗಿರತಕ@ಂತ ರೆವೆನ0್ಯ ಉಪ-   ವಿಭ�ಗದ ಅಸಿಸೆ್ಟಂಟ್ಕಮೀಷನರ್)
         ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳ ಮ�ನದಂಡಗಳನುT ಪೂರೆ=ಸುವ ಮತು" ಆ ವೃಂದವನುT ಸೆ�ರಲು ಇಚಿpಸುವ ರ್ನಾೌಕರರು

ಅನುಬಂಧ-ಸಿ    ಯಲ್ಲಿ$ ನಿದಿ�ಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ನಮ0ರ್ನಾೆಯಲ್ಲಿ$ 45    ದಿನಗಳ ಒಳರ್ಗಾ�ಗಿ ತಮ್ಮ  ಆಯ್ಕೆ@ಯನುT ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
        ಸಕ್ಷಮ ಪ�್ರಧಿರ್ಕಾ�ರದ ಮ0ಲಕ ಈ ಕಛೆ�ರಿರ್ಗಾೆ ಪೂಣ� ಪ್ರಸ�"ವರ್ನಾೆಯೊಂದಿರ್ಗಾೆ ಸಲ್ಲಿ$ಸಲು ತಿಳೀಸಿದೆ. 

[ಷರ�:  ಅನುಬಂಧ-   ಎ ಮತು" ಅನುಬಂಧ-        ಸಿ ಗಳ ಮುಂಗಡ ಪ್ರತಿಗಳನುT ಮ�ತ್ರ ರ್ನಾೆ�ರವ�ಗಿ ಈ ಕಛೆ�ರಿರ್ಗಾೆ
 ಸಲ್ಲಿ$ಸಲು ತಿಳೀಸಿದೆ.] 

     ಒಂದು ವೆ�ಳೆ ಅಹ� ರ್ನಾೌಕರರು ನಿಗಿದಿತ  45       ದಿನಗಳಲ್ಲಿ$ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ@ಯನುT ಚಲ�ಯಿಸದಿರುವ ಸಂದಭ�ದಲ್ಲಿ$  ,  
      ಅವರು ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದವನುT ಸೆ�ರಲು ಇಚ 6ೆ ಹೆ0ಂದಿಲ$ವೆಂದು ಭ�ವಿಸಲ�ಗುವುದು  .      ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದರ್ಕಾೆ@ ಸೆ�ರಲು ಸ್ಥಳೀ�ಯ
   ವ್ಯಕ್ತಿ"ಯ ಇಚ 6ೆಯನುT ಹಿಂತೆರ್ಗಾೆದುರ್ಕಾೆ0ಳMಲ�ಗದ ಆಯ್ಕೆ@ಯ�ಗಿರುತ"ದೆ  .        ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದದ ಅಥವ� ಉಳೀರ್ಕಾೆ ವೃಂದರ್ಕಾೆ@ ಆಯ್ಕೆ@

   ಮ�ಡಿರ್ಕಾೆ0ಳುMವುದ�ರ್ಕಾ�@ಗಲ್ಲಿ ಆತನ ಉದ bೆ�ಶವನುT ತಿಳೀಸಿ,       ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಗಳು ಒಂದು ಭ�ರಿ ಮ�ತ್ರ ಆಯ್ಕೆ@ ಮ�ಡಬಹುದು  .  
        ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದರ್ಕಾೆ@ ಸೆ�ಪ�ಡೆರ್ಗಾೆ0ಳುMವ ಸಂಬಂಧ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಲ�ಗುವ ಆಯ್ಕೆ@ಗಳು ಅಧಿಸ0ಚಿತ ಸ್ಥಳೀ�ಯ ವೃಂದದ

 ಸಂಖೆ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚ�pಗಿದbಲ್ಲಿ$,          ಅವರ ಜೆ�ಷ_ತೆ ಹ�ಗ0 ಮೀ�ಸಲ�ತಿ ಆಧ�ರದ ಮೇ�ಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹುದ bೆಗಳ ಸಂಖೆ್ಯರ್ಗಾೆ
 ಅನುಗುಣವ�ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ�ಗುವುದು.

  ಈ ಸುತೆ0"�ಲೆಯೊಂದಿರ್ಗಾೆ ಅನುಬಂಧ-ಎ,     ಬಿ ಮತು" ಸಿ ನಮ0ರ್ನಾೆಗಳನುT ಲಗತಿ"ಸಿ,    ಅರಣ್ಯ ಇಲ�ಖೆಯ ವೆಬ್ಸೆ=ಟ್
https://aranya.gov.in  ನಲ್ಲಿ$ ಪ್ರಕಟಿಸಲ�ಗಿದೆ.

   ಪ್ರಧ�ನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿ
(   ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು)

  ಪ್ರತಿಯನುT ಮ�ಹಿತಿ /    ಹ�ಗ0 ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮರ್ಕಾ�@ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
1.    ಸರ್ಕಾ��ರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಾ�ಯ�ದಶಿ�ಗಳು,       ಅರಣ್ಯ ಜಿ�ವಿ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಮತು" ಪರಿಸರ ಇಲ�ಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ

ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಆಯುಕ"ರು,   ಜಲ�ನಯನ ಅಭಿವೃದಿ� ಇಲ�ಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಆಯುಕ"ರು,   ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ� ಪ�್ರಧಿರ್ಕಾ�ರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಆಯುಕ"ರು,    ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹ�ನಗರ ಪ�ಲ್ಲಿರ್ಕಾೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5.  ಮುಖ್ಯ ಯೊ�ಜರ್ನಾ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿ,     ಕರ್ನಾ��ಟಕ ರ�ಜ್ಯ ಹೆದ�bರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮೀತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಆಯುಕ"ರು,     ಕೃಷ�� ಮೇ�ಲbಂಡೆ ಯೊ�ಜರ್ನಾೆ ಭ0 ಸ�್ವಧಿ�ನ, ನವನಗರ, ಬ�ಗಲರ್ಕಾೆ0�ಟೆ.
7.  ಸದಸ್ಯ ರ್ಕಾ�ಯ�ದಶಿ�ಗಳು,   ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಮೃರ್ಗಾ�ಲಯ ಪ�್ರಧಿರ್ಕಾ�ರ, ಮೇ=ಸ0ರು.
8.  ವ್ಯವಸ�್ಥಪಕ ನಿದೆ��ಶಕರು,     ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಬಿವೃದಿ� ನಿಗಮ ನಿಯಮೀತ,  ವನವಿರ್ಕಾ�ಸ ಬೆಂಗಳೂರು.
9.  ವ್ಯವಸ�್ಥಪಕ ನಿದೆ��ಶಕರು,       ರ�ಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ರ್ಕಾೆ=ರ್ಗಾ�ರಿಕ ನಿಗಮ ನಿಯಮೀತ ವನವಿರ್ಕಾ�ಸ ಬೆಂಗಳೂರು.
10.  ವ್ಯವಸ�್ಥಪಕ ನಿದೆ��ಶಕರು,     ಕರ್ನಾ��ಟಕ ರ್ಗಾೆ�ರು ಅಭಿವೃದಿ� ನಿಗಮ ನಿಯಮೀತ, ಮಂಗಳೂರು.
11.  ವ್ಯವಸ�್ಥಪಕ ನಿದೆ��ಶಕರು,      ಜಂಗಲ್ ಲ�ಡ್� ಸ್ ಮತು" ರೆಸ�ಟ[�,   ಖನಿಜ ಭವನ,    ರೆ�ಸ್ ರ್ಕಾೆ0�ಸ್� ರಸ "ೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.
12. ರ್ಕಾ�ಯ�ದಶಿ�,   ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಪ್ರವ�ಸೆ0�ದ್ಯಮ ಮಂಡಳೀ/    ಕರ್ನಾ��ಟಕ ಜಿ�ವ ವೆ=ವಿದ್ಯ ಮಂಡಳೀ. 
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13.  ವ್ಯವಸ�್ಥಪಕ ನಿದೆ��ಶಕರು,    ವಿದು್ಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮೀತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
14.     ಎಲ�$ ಪ್ರಧ�ನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿಗಳೀರ್ಗಾೆ.
15.      ಎಲ�$ ಅಪರ ಪ್ರಧ�ನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿಗಳೀರ್ಗಾೆ.
16.    ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿ (ಮ�ಹಿತಿ,    ಸಂವಹನ ಮತು" ತಂತ್ರಜ್ಞಾ�ನ),    ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ಗಾೆ ಕಳುಹಿಸುತ�",

      ಅರಣ್ಯ ಇಲ�ಖೆಯ ವೆಬ್ಸೆ=ಟ್ನಲ್ಲಿ$ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸ0ಚಿಸಿದೆ.
17.     ಎಲ�$ ವೃತ"ದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿ/  ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿಗಳೀರ್ಗಾೆ.
18.   ಎಲ�$ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿಗಳೀರ್ಗಾೆ.
19.    ಎಲ�$ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಧಿರ್ಕಾ�ರಿಗಳೀರ್ಗಾೆ.
20.        ಅರಣ್ಯ ಇಲ�ಖೆಯ ಎಲ�$ ಘಟಕಗಳ ಕ್ಷೆ�ತ್ರ ಕಛೆ�ರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರ್ಗಾೆ (ಸಂಶೆ��ಧರ್ನಾೆ/  ರ್ಕಾ�ಯ�ಯೊ�ಜರ್ನಾೆ/  ಅರಣ್ಯ

 ಸಂಚ�ರಿ ದಳ/ ತರಬೆ�ತಿ).

21.  ಹೆಚುpವರಿ ಪ್ರತಿ.
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