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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 

E-Office No.: KFD/HOFF/B3(EST)/12/2023-PnR-KFD E – 1008371 

Date: 23-02-2023 
 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪನ  

 

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸ್ತೇವೆಗಳ (ಅರಣ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತರೆ 

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕೆ್ತಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ್) 

ಕಾಯೆ್ದ  2016 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ 2019ರ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

ಉಲ್ಲ ೇಖ: 1. ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಸೂಚನ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 32 ಶಾಸನ 201, ಬಂಗಳೂರು 

ದಿರ್ನಂಕ:04-01-2017 [ಕಾಯೆ್ದ ]. 

2. ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಸೂಚನ ಸಂಖ್ಯಯ :ಎಫ್ಇಇ 23 ಎಫ್ಇಜಿ 2017, ದಿರ್ನಂಕ:12-11-

2019 [ನಿಯಮಾವಳಿ]. 

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸ್ತೇವೆಗಳ (ಅರಣ್ಯ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕೆ್ತಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ್) ಕಾಯೆ್ದ  

2016 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ 2019ರ ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ 

ಸ್ತೇವೆಗಳ (ಅರಣ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕೆ್ತಗಳ 

ನಿಯಂತರ ಣ್) ನಿಯಮಾವಳಿ 2019ರ ನಿಯಮ 6ರನವ ಯ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳನುು  ತಕ್ಷಣ್ದಿಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ್ದವರೆಗೆ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ.  

ಕರ . 

ಸಂ. 
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ ಸಂಯೇಜನೆ 

1 ಅಪೆಕ್್ಸ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 1. ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ  

ಪ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು) – ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸಂಚಾಲಕರು. 

2. ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

(ವನಯ ಜಿೇವಿ) – ಸದಸಯ ರು. 

3. ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

(EWPRT; Presently EPWRT &CC) – ಸದಸಯ ರು. 

2 ರಾಜ್ಯ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 1. ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

(ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತೆ್ತ  ನೇಮಕಾತಿ) – ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಸಂಚಾಲಕರು. 

2. ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

(HQ & C; Presently A&C) – ಸದಸಯ ರು. 

3. ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

(ಜಾಗೃತ) – ಸದಸಯ ರು. 
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ಕರ . 

ಸಂ. 
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ ಸಂಯೇಜನೆ 

3 ವೃತೆ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು 1. ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವೃತೆದ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು – 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸಂಚಾಲಕರು. 

2. ಆಯಾ ವೃತೆದ ಭೌಗೊೇಳಿಕ ವ್ಯಯ ಪೆ್ತಯಲಿಲ ನ ವನಯ ಜಿೇವಿ/ 

ಕಾಯಾಯೇಜ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೇಧನ ವಿಭಾಗ/ 

ಘಟಕಗಳ ಹಿರಿಯ (Senior Most) ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ 

ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು – ಸದಸಯ ರು. 

3. ಆಯಾ ವೃತೆದ ಭೌಗೊೇಳಿಕ ವ್ಯಯ ಪೆ್ತಯಲಿಲ ನ ಇತರೆ 

ವಿಷೇಶ್ ಕತಾವಯ  ವಿಭಾಗಗಳ/ಘಟಕಗಳ ರಾಜ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  

ಸ್ತೇವೆಗೆ ಸ್ತೇರಿದ ಹಿರಿಯ (Senior Most) ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (KSFS) – ಸದಸಯ ರು. 

4 ವಿಭಾಗ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು 1. ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ / ವನಯ ಜಿೇವಿ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ  

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು – ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಸಂಚಾಲಕರು. 

2. ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತೆಿರುವ 

ಎಲ್ಲಲ  ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು – 

ಸದಸಯ ರು.  

 

 

 

ಪರ ಧಾನ ಮುಖಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿರ್ಕರಿ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು) 

 

ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ/ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕರ ಮರ್ಕಾ ಗಿ: 

1. ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನಯ ಜಿೇವಿ/ EWPRT &CC), ಅರಣ್ಯ  ಭವನ, 

ಬಂಗಳೂರು. 

2. ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತೆ್ತ  ನೇಮಕಾತಿ/ ಆಡ್ಳಿತ ಮತೆ್ತ  

ಸಮನವ ಯ/ ಜಾಗೃತ), ಅರಣ್ಯ  ಭವನ, ಬಂಗಳೂರು.  

3. ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತರ ಜಾಾ ನ), ಅರಣ್ಯ  

ಭವನ, ಬಂಗಳೂರು - ಈ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಾ ಪ್ನವನುು  ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ ವೆಬ್ಸ್ತೈಟ್ ನಲಿಲ  ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು. 

4. ಎಲ್ಲಲ  ವೃತೆಗಳ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 

5. ಎಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ/ ವನಯ ಜಿೇವಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 

6. ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪ್ರ ತಿ. 
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