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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

GOVERNMENT OF KARNATAKA 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು)ರವರ ಕಚೇರಿ 

Office of the 

Principal Chief Conservator of Forests 

(Head of Forest Force) 

 

 

ಅರಣ್ಯ  ಭವನ, 18ನೇ ಅಡ್ಡ  ರಸೆ್ತ  

ಮಲ್ಲ ೇಶ್ವ ರಂ, ಬಂಗಳೂರು-560003 

Aranya Bhavan, 18th Cross 

Malleshwaram, Bengaluru-03 

Telephone: 080 23367123 

Email:apccfpr@gmail.com 

ಸಂಖ್ಯಯ : KFD/HOFF/A2(EST)/37/2021-PnR-KFD E- 483945 

ದಿನಂಕ: 29-12-2022. 
 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪರ್ನ 
 

ವಿಷಯ : ದಿನಂಕ:01-01-2020ರಿಂದ 09-12-2021ರವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ 

ವಂದದ (Residual Parent Cadre)- Non-HK ‘ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ 

(Manager)’ ವಂದದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪ್ಟ್ಟಟ  (Draft 

Seniority List)ಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವ ಬಗೆೆ . 

ಉಲ್ಲ ೇಖ : 1. ಈ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಪ್ತರ  ಸಂಖ್ಯಯ . KFD/HOFF/A2(EST)/37/2021, 

ದಿನಂಕ: 21-06-2021. 

2. ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957 ರ ನಿಯಮ 10. 
3. ಸಕಾಾರದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಿಆಸುಇ 106 ಸ್ತನನಿ 2021 ದಿನಂಕ:10.12.2021. 

ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆ:- 

1. ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 10ರನವ ಯ 

ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಸ್ಥಲಿನಲಿಲ  ಪ್ರ ತಿಯಂದು ವಂದದಲಿಲ ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳ ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ 

ಪ್ಟ್ಟಟ (Seniority List)ಯನ್ನು  ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಡ ಯವಾಗಿರುತೆದ. 

2. ಉಲ್ಲ ೇಖ್(1)ರಲಿಲ ನ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಪ್ತರ ದಲಿಲ   ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ 

(Residual Parent Cadre)- Non-HK ‘ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ (Manager)’ ವಂದದ ದಿನಂಕ: 27-04-

1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರವರೆಗೆ  ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ನಿಯಮಗಳನವ ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ 

ಪ್ಟ್ಟಟ (Seniority List) ಯನ್ನು  ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುತೆದ. 

3. ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಿಆಸುಇ 106 ಸ್ತನನಿ 2021 

ದಿನಂಕ:10.12.2021ರಲಿಲ  ”ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸ್ತೇವೆಗಳಲಿಲ ನ ಯಾವುದೇ ವಂದದ 

ಹುದೆ ಗಳನ್ನು  ಭತಿಾ ಮಾಡ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂದ ಮತೆ್ತ  ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ  

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಾಗಿ ಅನ್ನಪಾತ/ಪ್ರ ತಿಶ್ತ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವನ್ನು  

ನಿಗದಿಪ್ಡ್ತಸಿದೆಲಿಲ , ನಿಗದಿಪ್ಡ್ತಸಿದ ಅನ್ನಪಾತ/ಪ್ರ ತಿಶ್ತದನವ ಯ ಹುದೆ  ಆದಾರಿತವಾಗಿ ನೇರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಟ  ಹುದೆ ಗಳನ್ನು  ವಗಿೇಾಕರಣ್ ಮಾಡ್ತಕಕ ದೆು . 

ಈ ಉದೆ ೇಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಆ ವಂದದಲಿಲ ನ ಶಾಶ್ವ ತ ಹುದೆ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾತಾಕ ಲಿಕ ಹುದೆ ಗಳು ಸಹ 

ಒಳಗಂಡ್ತರುತೆವೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಾಗಿ ಹುದೆ ಗಳನ್ನು  ಮೇಲಕ ಂಡ್ಂತೆ 

ವಗಿೇಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ವಗಿೇಾಕರಿಸಿದ ಹುದೆ ಗಳನ್ನು  ನೇರ 

ನೇಮಕಾತಿಯಂದಲ್ೇ ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಾಗಿ ವಗಿೇಾಕರಿಸಿದ ಹುದೆ ಗಳನ್ನು  

ಮುಂಬಡೆ್ತಯಂದಲ್ೇ ಭತಿಾ ಮಾಡ್ತಕಕ ದೆು ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ. ಮುಂದುವರೆದು 

ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಸಂಖ್ಯಯ :DPAR 48 SSR 75  ದಿನಂಕ: 05.07.1976ರಲಿಲ  ಬ್ಲಲ ಕ್ 

ಅವಧಿಯನ್ನು  ವಿಂಗಡ್ತಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡ್ತಸಿದೆು , ಈ ಅಧಿಕೃತ 

ಜ್ಞಾ ಪ್ನದ ಕಂಡ್ತಕೆ 3 (c) ರಂತೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತೆ್ತ  ಬಡೆ್ತಯ ನಡುವೆ ಅನ್ನಪಾತವು 
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ದಿನಂಕ:10.12.2021ರ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಂಡ್ತದೆ ರಿಂದ 

ದಿನಂಕ:01.01.2020ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬ್ಲಲ ಕ್ ಅವಧಿಯನ್ನು  ದಿನಂಕ:09.12.2021ಕೆಕ  

ಮುಕೆಾಯಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತೆದ. 

4. ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 10ರನವ ಯ 

ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಿ ಆದೇಶ್ಗಳು/ಸುತೆ್ೇಲ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಹಾಗೂ ದಿನಂಕ: 01.01.2020 

ರಿಂದ 09.12.2021ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ ವಂದದಿಂದ ಆಡ್ಳಿತ ಸಹಾಯಕ 

ವಂದಕೆಕ  ಬಡೆ್ತ  ಹಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ್ಂತೆ  ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ 

(Residual Parent Casdre)- Non-HK  ’ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ (Manager)’ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ ಕರಡು 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  (Draft Seniority List)  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಬೇಕಾಗಿರುತೆದ. ಆದೆ ರಿಂದ 

ದಿನಂಕ:01-01-2020 ರಿಂದ 09-12-2021ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ  ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ 

(Residual Parent Cadre)- Non-HK ’ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ (Manager)’ ವಂದದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ 

ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪ್ಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List)ಯನ್ನು  ಅನ್ನಬಂಧ-1 ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಬಂಧ-2ರ 

ಮಾಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು ತಿೇಮಾಾನಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ಆದೇಶ್. 

ಆದೇಶ 

ಪ್ರ ಸೆ್ಥವನಯಲಿಲ  ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶ್ಗಳ ಹಿನು ಲ್ಯಲಿಲ , ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ 

(ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 10ರನವ ಯ ದಿನಂಕ:01-01-2020ರಿಂದ 09-12-

2021ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ  ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ (Residual Parent Cadre)- Non-HK ‘ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ 

(Manager)’ ವಂದದ ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪ್ಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List)ಯನ್ನು  

ಅನ್ನಬಂಧಗಳಲಿಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ. 

ಈ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯ ಕುರಿತ್ತ ಬ್ಲದಿತರಾದವರು ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷಟ  ರೇತಿಯಲ್ಲಲ  

ಪೂರಕ ಸಮರ್ಾನೇಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವೆಬ್ ಸ್ತೈಟ್ www.aranya.gov.inರಲಿಲ  

ಈ ಆದೇಶ್ವನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದ 21 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖ್ಯಯ ಇ-ಮೇಲ್ 

ವಿಳಾಸ “a2secpccf@gmail.com” ಮೂಲಕ ಸಲಿಲ ಸಬಹುದಾಗಿದ.  

ಇತರೆ ಮಾದಯ ಮದ [ಭೌತಿಕವಾಗಿ/ ಬೇರೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಿಗೆ/ ದೂರವಾಣಿ/ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮಾದಯ ಮ 

(Social media) ಮುಂತಾದ ಇತರೆ ಮಾದಯ ಮಗಳ] ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ ವೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡ್ತಸಿದ. ಅಲಲ ದೇ, ಅಸಪ ಷ್ಟ  ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ 

ದಿನಂಕ ಮೇರಿ ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ . 

 

 

ಪರ ಧಾನ ಮುಖಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸೊಂರಕ್ಷಣಾಧಿರ್ಕರ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು) 

 

ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುೊಂದಿನಕರ ಮರ್ಕಾ ಗಿ: 

1. ಎಲಾಲ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

2. ಎಲಾಲ  ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

3. ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ), ಅರಣ್ಯ  ಭವನ, ಬಂಗಳೂರು- 

ಈ ಆದೇಶ್ವನ್ನು  ಇಲಾಖ್ಯಯ ವೆಬ್್ಸ್ತೈಟ್ ನಲಿಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು. 

4. ಎಲಾಲ  ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 
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5. ಎಲಾಲ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

6. ಎಲಾಲ  ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

7. ಎಲಾಲ  ಅರಣ್ಯ  ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ನಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

8. ಎಲಾಲ  ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

9. ಎಲಾಲ  ವಲಯ ಅರಣ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ/ 

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಂತರ. 

10. ಎಲಾಲ  ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪ್ಕ (Manager)  ವಂದದ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳಿಗೆ – ಇಲಾಖ ವೆಬಸ ೈಟ್ ನಲಿಲ  ಈ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆ 

ಮೂಲಕ. 
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ಅನುಬಂಧ -1 

ಭಾಗ-1 
 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ವಾಸ್ತ ವಿಕ ಮಾಹಿತಿ 
 

ದಿನಂಕ: 01.01.2020 ರಂದ 09.12.2021 ರವರೆಗಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ (Residual Parent Cadre)- Non-HK ‘ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ (Manager)’ 

ವಂದದ ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ  ವಂದದ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಠ ತ ಪಟ್ಟಟ  (Draft seniority List) 

 

ದಿನಂಕ:28-12-2022 

ಸ್ಾ ಳ: ಬೆಂಗಳೂರು 

ಪರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು) 

ಕ್ರ . 

ಸ್ೆಂ 
ವೆಂದದ ಹೆಸ್ರು 

ಬ್ಲಾ ಕ್ ಅವಧಿ 
ಬ್ಲಾ ಕ್ 

ಅವಧಿಯ

ಲ್ಲಾ  

ಉದಬ ವವಾ

ದ ರಿಕ್ತ  

ಸ್ಥಥ ನಗಳು 

ವೆಂದ ಮತ್ತತ  

ನೇಮಕಾತಿ 

ನಿಯಮಗಳನವ

ಯ ನೇರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಮತ್ತತ  

ಮುೆಂಬಡ್ತತ ಗೆ 

ವರ್ೇೀಕ್ರಿಸ್ಲಾದ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯ  

ವಾಸ್ತ ವವಾರ್ 

ಭತಿೀಮಾಡಲಾ

ದ ಹುದೆ್ದ ಗಳ 

ಸ್ೆಂಖ್ಯಯ  

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಅನುಪಾತ (Quota) ಮತ್ತತ  

ಭತಿೀ ಮಾಡಲಾದ ಹುದೆ್ದ ಗಳ 

ನಡುವಿನ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯ  ವಯ ತ್ಯಯ ಸ್ 

ವಾಸ್ತ ವವಾರ್ 

ಲಭಯ ವಾಗುವ 

ಖ್ಯಲ್ಲ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ 

ಸ್ೆಂಖ್ಯಯ  
ಷ್ರಾ 

ಇೆಂದ ವರೆಗೆ 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕೊರತೆ 

ನೇರ 
ಮುೆಂಬ

ಡ್ತತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂಬ

ಡ್ತತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂಬ

ಡ್ತತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂಬ

ಡ್ತತ  

ನೇ

ರ 

ಮುೆಂಬ

ಡ್ತತ  

1  2  2A 2B 2C 3 4  5  6 7 8 9 10  11 12  13  

1 
ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪಕ್

ರು (Manager) 

01.01.

2020  

09.12.

2021 
13 - 13 - 27 - 14 - 0 - 0 

ದಿನೆಂಕ್:01-01-2020ರ 

ಹೆಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  

ವಯ ವಸ್ಥಥ ಪಕ್ರು ವಯೇ 

ನಿವತಿತ /ಬಡ್ತತ  ಹೆಂದಿದೆ್ದ  

ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ರ್ 

ಉದಬ ವವಾದ  

ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಥ ನಗಳನುು  ಈ 

ಬ್ಲಾ ಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  ಬಡ್ತತ  

ಮೂಲಕ್ ಭತಿೀ  

ಮಾಡಲಾರ್ದ್ದ. 
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ಅನುಬಂಧ-2 

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಮಂಬಡಿ್ತ  ಮಖಂತರ ಒಂದೇ ವಿಧಾನದಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ವಂದಗಳಿಗೆ ದನಂಕ:01-01-2020 ರಂದ 09-

12-2021 ರವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ (Residual Parent Cadre)- Non-HK ‘ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ (Manager)’ ವಂದದ ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ  ವಂದದ 

ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಠ ತ ಪಟ್ಟಟ  (Draft seniority List). 

1. ಇಲಾಖೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆ 

2. ವಂದದ ಹೆಸರು: ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕ (Manager) 

3. ಕಲಾಯ ಣ ಕನಾಟ್ಕ ಸಾ ಳಿೇಯ ವಂದ(Local Cadre)-HK ದಲಿ್ಲನ ಒಟ್ಟಟ  ಹುದೆ ಗಳ ಸಂಖೆಯ : 64 

4. ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸ್ಥರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:  ಮುಂಬಡಿ್ತ  

 

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪನ ಪತರ  ಸುಂಖೆಯ : KFD/HOFF/A2(EST)/37/2021, ದಿರ್ನುಂಕ: 21.06.2021ರಲಿ್ಲ  ದಿರ್ನುಂಕ: 27-04-1978 ರಿುಂದ 31-12-2019 

ರವ್ರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವ್ಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 10ರನವ ಯ 2021ರವ್ರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವುಂದದ (Residual Parent 

Cadre)-Non-HK ‘ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ (Manager)’ ವುಂದದ ರಾಜ್ಯ  ಮಟಟ ದ ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಪಟ್ಟಟ  (Seniority List)ಯನ್ನು  (ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಕರ ಮ ಸುಂಖೆಯ  1 ರಿುಂದ 

256ರವ್ರೆಗೆ) ಈಗಾಗಲೇ ಅುಂತಿಮವಾಗಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುತಿದೆ. 

 

ದನಂಕ: 01.01.2020 ರಂದ 09.12.2021 ರವರೆಗಿನ 2021ರವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವಂದದ (Residual Parent Cadre)- Non-HK ’ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ 

(Manager)’ ವಂದದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪಟ್ಟಟ  (Draft seniority List) 

 

ಕ್ರ . 

ಸಂ 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಠ ತ 

ಕ್ರ . ಸಂ. 

ಹೆಸರು  

(ಶ್ರ ೇಯುತರು) 

ಮೇಸಲಾತಿ 

ವರ್ಗ 

ನೇರ / 

ಬಡಿ್ತ  

ಜನ್ಮ  

ದಿನಂಕ್ 

ಸೇವೆಗೆ 

ಸೇರಿದ 

ದಿನಂಕ್ 

ನೈಜವಾಗಿ 

ಮಂಬಡಿ್ತ  

ಹಂದಿದ 

ದಿನಂಕ್ 

ಅರ್ಗತಾ 

ದಿನಂಕ್ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 257 ದೀಪಕ್್ಅರವಿಂದ್ಗರಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಜಾತಿ ಬಡಿ್ತ  11-07-1968 04-09-1990 21-07-2021 21-07-2021 

2 258 ಪಿ.ಎಸ್.ಕಾಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  11-06-1979 10-12-2001 24-07-2021 24-07-2021 

3 259 ನ್ಲವಾಡೆ ಎ.ಬಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  15-07-1962 24-06-1982 28-07-2021 28-07-2021 

4 260 ಮಿಂಜುನಾಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಪಿಂಗಡ ಬಡಿ್ತ  01-06-1962 03-03-1986 22-07-2021 22-07-2021 

5 261 ಶೀಭಾರಾಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  18-02-1977 08-12-2000 23-07-2021 23-07-2021 

6 262 ಅನಿತಾ ಕೆ.ಎ. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  25-03-1966 02-11-1984 23-07-2021 23-07-2021 

7 263 ವಿಂಕಟೀಶ್ ಆರ್್ಗಿಂವಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  10-08-1965 05-12-1984 22-07-2021 22-07-2021 
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ಕ್ರ . 

ಸಂ 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಠ ತ 

ಕ್ರ . ಸಂ. 

ಹೆಸರು  

(ಶ್ರ ೇಯುತರು) 

ಮೇಸಲಾತಿ 

ವರ್ಗ 

ನೇರ / 

ಬಡಿ್ತ  

ಜನ್ಮ  

ದಿನಂಕ್ 

ಸೇವೆಗೆ 

ಸೇರಿದ 

ದಿನಂಕ್ 

ನೈಜವಾಗಿ 

ಮಂಬಡಿ್ತ  

ಹಂದಿದ 

ದಿನಂಕ್ 

ಅರ್ಗತಾ 

ದಿನಂಕ್ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 264 ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಎ.ಎನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  10-07-1963 18-12-1984 22-07-2021 22-07-2021 

9 265 ಸಾವತಿಿ  ರಾಘವ್ಗೌಡ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  04-03-1962 04-01-1985 01-08-2021 01-08-2021 

10 266 ನಾಗರಾಜ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  01-06-1965 08-01-1985 23-07-2021 23-07-2021 

11 267 ಲವನಾ ಡ್ತಸೀಜಾ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  30-07-1965 10-01-1985 22-07-2021 22-07-2021 

12 268 ಎಸ್.್ಎನ್. ಮಿಂಜು ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  20-07-1962 18-03-1985 09-08-2021 09-08-2021 

13 269 ನ್ಿಂದಾ್ಎಸ್. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಜಾತಿ ಬಡಿ್ತ  03-06-1982 19-10-2005 22-07-2021 22-07-2021 

14 270 ಬಿ.ಟಿ. ಹಾಲೀಶ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಜಾತಿ ಬಡಿ್ತ  01-02-1982 08-11-2005 23-07-2021 23-07-2021 

15 271 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಾರದಾದೀವ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  10-07-1981 24-11-2005 02-08-2021 02-08-2021 

16 272 ಪಿಮೀಳ್ಬಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  06-06-1966 08-05-1985 23-07-2021 23-07-2021 

17 273 ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ ಎಸ್. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಜಾತಿ ಬಡಿ್ತ  26-12-1964 05-06-1985 27-07-2021 27-07-2021 

18 274 ವನಾಯಕ್ ಸೀತಾರಾಮ್್ನಾಯಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  27-09-1983 16-01-2006 01-10-2021 01-10-2021 

19 275 ಟಿ.ವ. ವಿಂಕಟೀಶ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  20-07-1963 15-06-1985 01-08-2022 20-07-2021 

20 276 ಸ.ಕೆ. ವಿಂಕಟೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  01-06-1976 19-05-2006 28-07-2021 28-07-2021 

21 277 ಶಿಿ ೀದೀವ ಜೆ.್ಕೊರಡಿ್ತ  ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  20-07-1974 02-06-2006 24-07-2021 24-07-2021 

22 278 ರಾಣೆ ಪಿ.ಆರ. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  13-07-1964 01-10-1985 03-08-2021 03-08-2021 

23 279 ಮಿಂಜುಳ ಎಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  12-12-1965 04-11-1985 31-07-2021 31-07-2021 

24 280 ಧಮಿಪಪ  ಕೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಜಾತಿ ಬಡಿ್ತ  01-12-1961 03-03-1986 02-11-2021 02-11-2021 

25 281 ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ್ಜಾತಿ ಬಡಿ್ತ  02-05-1965 03-02-1986 27-07-2021 27-07-2021 
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ಕ್ರ . 

ಸಂ 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಠ ತ 

ಕ್ರ . ಸಂ. 

ಹೆಸರು  

(ಶ್ರ ೇಯುತರು) 

ಮೇಸಲಾತಿ 

ವರ್ಗ 

ನೇರ / 

ಬಡಿ್ತ  

ಜನ್ಮ  

ದಿನಂಕ್ 

ಸೇವೆಗೆ 

ಸೇರಿದ 

ದಿನಂಕ್ 

ನೈಜವಾಗಿ 

ಮಂಬಡಿ್ತ  

ಹಂದಿದ 

ದಿನಂಕ್ 

ಅರ್ಗತಾ 

ದಿನಂಕ್ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 282 ಶೀಖರ್ ಎಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  20-06-1962 03-02-1986 22-07-2021 22-07-2021 

27 283 ಹೆಚ್.್ಎನ್. ಶಾಿಂತಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಡಿ್ತ  08-06-1965 31-01-1986 27-07-2021 27-07-2021 

ದನಂಕ: 29-12-2022 

ಸಾ ಳ: ಬುಂಗಳೂರು 

 

ಪರ ಧಾನ ಮಖ್ಯ  ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪಡೆ ಮಖ್ಯ ಸಾ ರು) 
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