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ಕ!"ಟಕ ಸ&"ರ
ಅರಣ*  ಇ,-

ಪ! "ನ $ಖ& ಅರಣ& ಸಂರ,-./0 (ಅರಣ& ಪ1 $ಖ& ಸ2 3) ರವರ ಕ6ೕ0,

ಅರಣ& ಭವನ, ಮ:; ೕಶ= ರಂ, >ಂಗ@3-560003

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ಅ./ಚ1
ಅ!"ಚ$ ಸಂ'( : )9-$ೕಮ,--.ವ-1/2022-23 01ಂಕ: 20-03-2023

ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; ಗ=>
??@ AಕBC D-E > ಆGರದ IೕJ ಗ8ಷL ಎರN ವಷOಗಳ ಅವ!> $ೕಮ,-

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ಸ/Aರದ ಆDೕಶ ಸಂE& : ಅಪFೕ 171 ಅಪG 2018, >ಂಗ@3 HIಂಕ: 31.07.2019 

ರಂJ ಕIAಟಕ ಅರಣ& /LM 1963ರ ಕಲಂ 4ರO ಅ.PQR3ವ ಪ! ಕರಣಗಳT; ಅರಣ&
UV ೕತ! X"AರY Z[ವ /ಯA/] ^ ಅರಣ& ಇ`EಯT; ಪ! ab ತ cT ಇ3ವ ಒಂR (1)

ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; > ಈ ಅ.PಚfgಂHh
ಲಗib R3ವ ಅjಬಂಧದT; imR3ವ ಕತAವ& ಗಳjn XವAoಸp STತE Vದ ಕ1Oಟಕ
ಆಡ=ತ YೕZ ಅ!,8ಗಳ YೕZಯ\] [STತE ಸ^ಯಕ ಆ_ಕE ` (ಕಂaಯ)]

qq] Tಕr^ sib h ಆ"ರದ tೕ: ಗ0ಷv ಎರ[ ವಷAಗಳ ಅವ.h fೕಮಕ Zಡp
ಅFAಗಳjn ಆy= Xಸ`^D.

1. ಅbO ಸAc dವ .Gನ:

a. ಅFA ಮzb ಅ.Pಚfಯjn ಕ!"ಟಕ ಅರಣ' ಇ)* ,- .ೖ0 
https://aranya.gov.in/ದ 2ಖ 4ಟದ 5ಳ7ಗದ9:  ಇ;ವ “1ೕಮ&4”
=ೕ?"5ಯA ಪC ಕDಸ)FGH. ಅJ" ಸ9: ಸK ಇLM Nವ ಅಭ' P"ಗQ ತಮT  
ಅJ"ಯUV fೕಂagತ ಅಂh/ij ೕk mೕno  /ಅ!pತ q8ಯr 
$cಂತರ “ಪs Gನ tಖ( ಅರಣ( ಸಂರvw!,8ಗx (ಅರಣ( ಪy
tಖ( ಸ6 `), ಅರಣ( ಭವನ, ಮJc ೕಶ| ರಂ, }ಂಗ~` – 560003” ಎಂ{ |}RR,

“ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; ಗ=> ಅbO”
ಎಂ{ $Q~ ದ ಲ�ೕ�ಯ ನ�HR 01ಂಕ: 23.03.2023 8ಂದ 10.04.2023ರ
ಅಪVಹ] 5.30 ಗಂ�ಯವ�> ಸT; ಸಬ��^3ತb D.

["ಚ$: XಗHತ HIಂಕದ ನಂತರ R= ೕ�ತrsವ ಅFAಗಳjn y� ಈ
tೕTನ |"ನವjn �ರzಪOR $�M ಂ/ ಇ-tೕ� / ಇತ� |"ನದT;
ಸT; aವ ಅFAಯjn ಪ0ಗ�ಸ`s�Hಲ; .]

b. ಅJ"ಯUV  ಭW" XYವ ZದK ಅಭ' P"ಗQ ಅ[\ಚ^ಯ9:  
ಅ[\L_ದ \ಚ^ `a ಷರcd ಗಳUV eಲಂಕಷhi ಓk, ಸಮಪಕ"hi 
ಅmೖ"_nಂY ತಮo ಅನq ಯhFವ rವರಗಳUV  ಭW" Xಡತಕt Hu .

c. ಅFA�ರ3 ಸyಯಕ ಆ�ಕb 3 (ಕಂ�ಯ ಇ`E) �DM ಯT; Gೕ� ಸT; Rದ
�0z Gೕr |ವರಗಳ Zoi y� ವgೕ�iಯ �0z ಅ.�ತ �ಖ:ಯ
ಸ= ಯಂ �Oೕ�ತ ಪ! iಯjn ಅFAgಂHh ಲಗib R ಸT; a�{.

2. Zೕತನ: sib h ಆ"ರದT; fೕಮಕrದ ಅರಣ& ವ& ವ�2 ಪI./0h ZRಕ �ೕತನ �. 

50,000/- ಗಳjn Xಗ.ಪOಸ`^D y� ಸದ0 �DM h fೕಮಕ�ಂಡ ಅರಣ&
ವ& ವ�2 ಪI./0h ಒಂ{ rಹನವjn �ರsib h ಆ"ರ ಅಥr �Oh ಆ"ರದ
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tೕ: Rಆaಇ ಇ`Eಯ Xಯಮಗಳನ= ಯ ZRಕ �. 25000/- �igಳh
ಒದ^ಸ`s�{.

3. 9:; ಗಳ .ವರ:

ಕs .ಸಂ.
ಕತOವ( SವO�dವ

�ೕಂದs 56 ನ
,ಯOB( �E 9:; ಗಳ ಸಂ'(

1 tೖP3
tೖP3,

�ಮ�ಜನಗರ,

�ಡs F:; ಗ�

1 �DM
[qq] Tಕ]

4. ಅಹO�:

ಅFA�ರ3 ಸyಯಕ ಆ�ಕb 3 (ಕಂ�ಯ ಇ`E) �DM ಯT; ಕತAವ& XವAoR
ವgೕ X ತb �^ರ>ೕ� y� ಈ Uಳಕಂಡ |ಷಯಗಳ �0z ಪ0�ತ / 

ಅjಭವ�ಳ¡ ವ�^ರ>ೕ�. [ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 

9:; ಯ ಕತOವ( ದ ಸಂ�� ಪE .ವರವ\] ಅ\ಬಂಧದAc -=i:.]

a) ಅರಣ& ¢ೕಜ� y� ಗO�ೕE s3ia|U ಮzb ನ/£ ತ¤0U ಅjಭವ.

b) ¥ |rದಗಳ �0ತಂJ R|� I& ¤ಲಯದಂJ ಕತAವ& XವAಹY ಅjಭವ.

c) Theodolite Survey ಮzb GPS Survey �0ತಂJ ಪ0�ತ / ಅjಭವ.

ಕತAವ& XವAoaವ Uೕಂದ! �2 ನದ F ;̀ r& ¦b ಯ ಅFA�ರ0h ¢ದಲ
ಆಧ& Jಯjn Xೕಡ`s�{.

5. ವ�ೕ�-: 

ಅFAಯjn ಆy= XR §0 Zಡ`^3ವ ಈ ಅ.Pಚfಯ HIಂಕU] ಅFA�ರ3
70 ವಷA ವಯಸ̈ jn �ೕ0ರ�ರ{.

6. ಆ�@ .Gನ: ಸಂದಶAನ ಪ0ೕUV

ಪ! "ನ $ಖ& ಅರಣ& ಸಂರ,-./0
(ಅರಣ& ಪ1 $ಖ& ಸ2 3)

HIಂಕ: 20.03.2023

ಸ2 ಳ: >ಂಗ@3
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ಕ!"ಟಕ ಸ&"ರ
ಅರಣ*  ಇ,-

ಪ! "ನ$ಖ& ಅರಣ& ಸಂರ,-./0 (ಅರಣ& ಪ1$ಖ& ಸ2 3) ರವರ ಕ6ೕ0,

ಅರಣ& ಭವನ, ಮ:; ೕಶ= ರಂ, >ಂಗ@3-560003

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ಅ./ಚ1
ಅ!"ಚ$ಸಂ'( : )9-$ೕಮ,--.ವ-1/2022-23 01ಂಕ: 20-03-2023

ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; ಗ=>
??@ AಕBCD-E > ಆGರದIೕJ ಗ8ಷL ಎರNವಷOಗಳಅವ!> $ೕಮ,-
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ಅQಬಂಧ

ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; ಯ
ಕತOವ( ದ ಸಂVW ಪE .ವರ

1. ಕBCಟಕ ಅರಣ& /EF 1963ರ ಕಲಂ 4 ರH ಅ.IJK3ವ ಪ! ಕರಣಗಳM;
ಅ.IJKದOಪ! PೕಶದOQಪBQRST, ಗHUೕV W3XYSTಮZ[
ಅದರOಪಟವ\] ತ_0Yವ`0Z ಕ! ಮ aೖcde ST.

2. fgಗಳ/ ಪ! ಕರಣಗಳ ಅ.hiರjಯM; Khl B& _ಲಯದಂm hiರj ನ1K, 

ಪ! ಕರಣವ\] ಇತ& ಥCcpYST.

3. ಸ/CರSq= .ೕನmಯಹಕs \] ಕಲಂ – 3 ರಂmtಂu3ವಪ! Pೕಶas vಜ& ಸ/CರS
ಕBCಟಕ ಅರಣ& /EF 1963ರ ಕಲಂ 4 ರH x! ಥyಕ ಅ.Iಚ{ಯ\]
tರHK3ತ[ P. ಸದ0 ಅ.Iಚ{ಯM; ಕಲಂ 4(1)(K) ರಂm ಸದ0 ಪ! Pೕಶದ ಹ s̀
|ಧ& mಗಳ\] ಅಥ~ _SPೕ �ಸ� ವ& �[ ಯ ಹಕs \] , ಅರಣ& ಉತ� ನ] ದ ಹಕs \]
ಮZ[ yೕಸ� ಅರಣ& ರಚ{ಯ hiರ~� ಅರಣ& /EF ಮZ[ �ಯಮಗಳM;
hವ0K3ವಂm/��ನ= ಯ ಕ! ಮ m�T�de ವ ಬ�� /ಯC �ವC�YST.

4. ಅರಣ& ವ& ವq2 ಪB./0ಯವ3 O q= .ೕನ /EF �� vಜ& ದ hhಧ O
q= .ೕನ /EF ಗಳHಯM; (ಕBCಟಕ ಅರಣ& /EF 1963 �� �ಯಮಗd 1969, 

ವನ& �ೕh (ಸಂರ,-) /EF 1972 ���ಯಮಗd, ಕBCಟಕ ಅರಣ& aೖ�H 1976, 

ಅರಣ& (ಸಂರ,-) /EF 1980 �� �ಯಮಗಳM; ಪ! ದತ[ ~ದ �ಸನಬದ�
ಅ./ರವ\] ಚ��ಸ�ಅ./ರಪ! �& �ೕ�ಸ��P.

5. ಪ! Y[ ತ ಈ�ಗ:ೕ ಸ/CರS ಕBCಟಕ ಅರಣ& /EF 1963ರ ಕಲಂ 4 ರH ಅ.Iಚ{
tರHK3ವ ಪ! Pೕಶಗd ಕ�ದ 2 – 3 ದಶಕಗpಂದ ಅರಣ& ವ& ವq2 ಪB ಪ! �! E�
ಒಳಪ�� , ಕಲಂ 17ರH ಅಂXಮ~� ಅ.Iಚ{_ಗPvಜ& ~& �|�ಉpu3ವ
ಪ! ಕರಣಗಳ\] �ಗ.ತ /ಲyX�ಳ� ಇತ& ಥCcpಸ�Iಕ[ ಕ! ಮ aೖcde ST
�� ಇ�V� ಈ ಬ�� /ಲ /ಲas �ಗ.ಪHYವ ಇತU ಕತCವ& ಗಳ\]
�ವC�YST.

ಪ! "ನ$ಖ& ಅರಣ& ಸಂರ,-./0
(ಅರಣ& ಪ1$ಖ& ಸ2 3)

uBಂಕ: 20.03.2023

ಸ2 ಳ: >ಂಗ@3

"ನ$ಖ& ಅರಣ& ಸಂರ,



ಕ!"ಟಕ ಸ&"ರ
ಅರಣ*  ಇ,-

ಪ! "ನ $ಖ& ಅರಣ& ಸಂರ,-./0 (ಅರಣ& ಪ1 $ಖ& ಸ2 3) ರವರ ಕ6ೕ0,

ಅರಣ& ಭವನ, ಮ:; ೕಶ= ರಂ, >ಂಗ@3-560003

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ಅ./ಚ1
ಅ!"ಚ$ಸಂ'( : )9-$ೕಮ,--.ವ-1/2022-23 01ಂಕ: 20-03-2023

ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; ಗ=>
??@ AಕBCD-E > ಆGರದIೕJ ಗ8ಷL ಎರNವಷOಗಳಅವ!> $ೕಮ,-

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ಅರಣ( ವ( ವ56 ಪ1!,8 (Forest Settlement Officer) 9:; > ಅQO

1. ಅಭ& BCಯ Eಸ3
Name of the Candidate

2. Fಂಗ / Sex G3ಷ ಮIJ
Male Female

3. ಜನL MNಂಕ / Date of Birth Mನ / Day       OಂಗP / Month ವಷC / Year

(ಅQCಯRS ಆU= VW X0 Yಡ[\3ವ ಈ ಅ.^ಚ`ಯ MNಂಕab ಅQCcರ3 70 ವಷC ವಯಸd RS
eೕ0ರfರg)

4. ಪತ! ವ& ವUರ/b \ iಣC jkಸ Ul
m>ೖo ಸಂq&
Address for correspondence and

Mobile Number

5. ಕತCವ& VವCIrವ aೕಂದ! t2 ನ
(ಅ.^ಚ`ಯ ಕ! .ಸಂ. (3)ರF; ನuMWv)

6. wೕx jವರದ y0z YIO
[ಅQCcರ3 ಸUಯಕ ಆ{ಕ| 3 (ಕಂcಯ ಇ[q)

~v� ಯF; wೕ� ಸF; Wದ y0z wೕx jವರಗP YIO
Ul ವ�ೕeOಯ y0z ಅ.�ತ cಖ:ಗಳ
jವರ ನuMr�g.]

�ೕFನ YIOಗP ಸತ& x\v ಎಂg ಪ! Yಣ Y��| ೕ`.

Place / ಸ2 ಳ:

Date / MNಂಕ:

ಅQCcರರ ಸI
Signature of the Applicant

ಕನS ಡ ಅಥx ಆಂಗ; ��ಯ ಸ� ಷ� ಅ,ರಗಳF; ಭOC Y�
Fill legibly in English (Capital) or Kannada letter only

��vೕ ಅQC �ಲb ಇ3�Mಲ; .

There is no Application Fee.

ಇO| ೕ�ನ ��� ೕ� C
ಅಳ�ಯ �ವ�ತ!

ಅಂ�W

Affix recent Passport size 

Photograph

Iೖ"S
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