ಅನುಬಂಧ-೦೧

ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ುು ಪರವರ್ಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖೆ
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Post Type
FMS
Wildlife
Territorial-Nursery
Social Forestry
Research
Working Plan
Office
Inter State Boundary Checkpost
STPF
Timber Depot
Others
Deputation Post-BBMP
Deputation Post-WATERSHED
Deputation Post-ZAK
Deputation Post-KBJNL
Deputation Post-KSHIP
Deputation Post-BDA
Deputation Post-OTHERS
Deputation Post-WIRELESS
ICT
Kamagari
Check Post-Territorial
Strike Force
Survey
Coupe Maali
TREE PARK
COURT AND SURVEY
SAW MILL
SAFARI
DRIVER
Territorial-Station Duty
Deputation Post-DLDB
Territorial-Special Duty
Territorial-Protection Duty
Territorial-Darakasu
Territorial
INTER STATE BOUNDARY
Territorial-Coastal Marine Ecosystem
Territorial- Interstate Boundary
Wildlife-STPF
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Territorial-Airport duty
Territorial-Seabird
Territorial-Passduty
WILDLIFE-CHECKPOST
UTILIZATION
Territorial Checkpost
TOWN DUTY
FMS-MAINTENANCE OF WIRELESS/ WEAPONS
FMS-PATROLLING
FMS-PROTECTION
Wildlife-Interstate Boundary

A
A
A
B
A
C
C
A
C
C
B

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೧೯ ರ ನಿಯಮ ೨೫ ರಡಿ
ಅಪೆಕ್ಸ್ಪನರಧಿಕನರವು ಜನರಿ ಮನಡಿರತವ ಸ್ಪಷ್ಟೇಕರಣ್ ಮತ್ತು ಮನಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು
I.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖೆಯತ ೨೦೨೨-೨೩ ರ್ೆೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ಇಲನಖೆಯ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕನರಿ
ಕಂ ಮೇಜ್ಣಿದನರ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವೇಕ್ಷಕರ ವರ್ನಾವಣೆಯನತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ
ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ, ೨೦೧೬ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೧೯ ರನವಯ ಕೆೈರ್ೊಳಳಲತ ಉದೆೆೇಶಿಸಿ,
ಇದಕೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಹನಲಿ ವವಧ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸ್ತತ್ತುರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವವರ
(ಹೆಸ್ರತ, ಕೆಜಿಐಡಿ ಸ್ಂಖೆಯ, ಜ್ನಮ ದಿರ್ನಂಕ, ಸೆೇವೆರ್ೆ ಸೆೇರಿದ ದಿರ್ನಂಕ, ಇತ್ನಯದಿ ಮನಹಿತ್ತಗಳನತು),
ವಭನಗ/ ವೃತ್ುವನರತ/ ವೃಂದವನರತ ಮಂಜ್ೂರನದ ಹತದೆೆಗಳ ಪಟ್ಟಟ, ಸ್ದರಿ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಭರಿಸ್ಲಪಟಟ
ಹತದೆೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಲಭಯವರತವ ಹತದೆೆಗಳು ಮತ್ತು ಖನಲಿ ಇರತವ
ಹತದೆೆಗಳ

ಪಟ್ಟಟ,

ಹತದೆೆಗಳ

ಸ್ೂಕ್ಷಮತ್ೆಯ

ಮನಹಿತ್ತ

ಅಪರಮತಅಸ್ಂ(ಸಿ&ರ್ೆೇ)/ವರ್ನಾವಣೆ/ಸಿಆರ್-೦೧/
II.

ಇತ್ನಯದಿಗಳನತು

೨೦೧೬-೧೭,

ದಿರ್ನಂಕ:

ಅಧಿಸ್ೂಚರ್ೆ

ಸ್ಂಖೆಯ:

೧೫-೦೬-೨೦೨೨

ರ

ಅನತಬ್ಂಧದಲಿಿ ಪರಕಟ್ಟಸಿರತತ್ುದೆ.
ಮತಂದತವರೆದತ, ಹಿೇರ್ೆ ಹೊರಡಿಸ್ಲನದ ಅಧಿಸ್ೂಚರ್ೆ ಯಲಿಿ ಕೌನಸಲಿಂಗ್ಮೂಲಕ ವರ್ನಾವಣೆಯನತು
ಪಡೆಯಲತ ಅಹಾ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕನರಿಗಳು ಕಂ ಮೇಜ್ಣಿದನರರತ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು
ಅರಣ್ಯ

ವೇಕ್ಷಕರತಗಳಂದ

ನಿಗದಿತ್

ನಮೂರ್ೆಯಲಿಿ

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ

ಅಜಿಾಗಳನತು

ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗಿತ್ತು. ವರ್ನಾವಣೆಯ ಅಜಿಾಗಳನತು ಭತ್ತಾ ಮನಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಯನವುದೆೇ ಸ್ಪಷ್ಟೇಕರಣ್/

ಮನಹಿತ್ತ ಅಗತ್ಯವದೆರೆ kfdtcms@aranya.gov.in ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿರ್ೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ಅವಕನಶ
III.

ನಿೇಡಲನಗಿತ್ತು.
ಅದರನವಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂದ, ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ
ಹನಗೂ ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ ಅಧಿಸ್ೂಚರ್ೆಯಲಿಿ ಪರಕಟ್ಟಸ್ಲನದ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿರತವ

1

ನೂಯನಯತ್ೆಗಳರ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ತ್ತದತೆಪಡಿಗಳ ಮನವಗಳನತು ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಉಪ ಅರಣ್ಯ
ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ುದ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು/
ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನದ/ಶಿಫನರಸ್ತಸರ್ೂ
ೆ ಂಡ ತ್ತದತೆಪಡಿ ಕೊೇರಿಕೆಗಳನತು
IV.

ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ತ್ತದತೆಪಡಿಗಳನತು ಮನಡಲತ ಕರಮಕೆೈರ್ೊಳಳಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ
ಮತಂದತವರೆದತ, ಅಧಿಸ್ೂಚರ್ೆ ಸ್ಂಖೆಯ: ಅಪರಮತಅಸ್ಂ(ಸಿ&ರ್ೆೇ)/ವರ್ನಾವಣೆ/ಸಿಆರ್-೦೧/೨೦೧೬-೧೭,
ದಿರ್ನಂಕ: ೩೦-೦೬-೨೦೨೨ ರ ಮೂಲಕ ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರಿ ಆನ್ಲೆೈನ ಮೂಲಕ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ

V.

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಲನಗಿದೆ ಅವಧಿಯನತು ದಿರ್ನಂಕ: ೧೪-೦೭-೨೦೨೨ ರವರೆರ್ೆ ವಸ್ುರಿಸಿ ಆದೆೇಶಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ
ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ ವಡಿಯೇ ಸ್ಂವನದದ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ
ಪರಕ್ತಯ್ದ
ರ
ಕತರಿತ್ತ ಕನಯನಾರ್ನರಗಳನತು ನಡೆಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ

VI.

ಕತರಿತ್ತ ಇರತವ ಸ್ಂದೆೇಹಗಳರ್ೆ ಸ್ಪಷ್ಟೇಕರಣ್ಗಳನತು ನಿೇಡಲತ ಕರಮವಹಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದೆ.
ಪರಸ್ಕು ಸನಲಿನಲಿಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಮೂಲಕ ಸನಮನನಯ ವರ್ನಾವಣೆಗಳನತು ಕೆೈರ್ೊಳುಳವ ಜೊತ್ೆರ್ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ, ೨೦೧೬ ರ ಕಲಂ ೬(೨) ರಡಿ ವರ್ನಯ್ತು ಕೊೇರಿರತವ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ, ಒಂದತ ವೃಂದದಿಂದ ಮತಂದಿನ ವೃಂದಕೆೆ ಬ್ಡಿು ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳ
ನಿಯತಕ್ತು ಹನಗೂ ಸ್ಥಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಣೆಯಲಿಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುರ್ನಗಿ, ಹೊಸ್ದನಗಿ ಇಲನಖೆರ್ೆ

VII.

ಸೆೇರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುರ್ನಗಿ ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ವರ್ನಾವಣೆಗಳನತು ಕೂಡ ಕೆೈರ್ೊಳಳಲನಗತವುದತ.
ಮತಂದತವರೆದತ,

ದಿರ್ನಂಕ:

ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು

ಮತ್ತು

೧೨-೦೭-೨೦೨೨
ವೃತ್ು

ಮಟಟದ

ರವರೆರ್ೆ

ಕ್ೆೇತ್ರ

ಮಟಟದಿಂದ

ಅರಣ್ಯ

ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ/

ಉಪ

ಅರಣ್ಯ

ಮತಖ್ಯ

ಅರಣ್ಯ

ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ ಹನಗೂ ಅರಣ್ಯ ಭವನದ ಕೆೇಂದರ ಸನಥನದಲಿಿರತವ ವವಧ ಬ್ಟವನಡೆ
ಅಧಿಕನರಿಗಳಂದ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನಹಿತ್ತಯ ತ್ತದತೆಪಡಿರ್ನಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನದ ಮನವಗಳ ಬ್ರ್ೆೆ
ಸ್ೂಕು ಕರಮಕೆೈರ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮನಹಿತ್ತಗಳುಳಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ್ ಪಟ್ಟಟಯನತು ಪರಕಟ್ಟಸ್ಲತ
ಉದೆೆೇಶಿಸಿದೆ.

1. ಮಂಜ್ೂರನದ ಹತದೆೆಯ ಹೆಸ್ರತ (Name of the Sanctioned Post)
2. ಹತದೆೆಯತ ಇರತವ ಕಛೆೇರಿ (ವೃತ್ು, ವಭನಗ, ಉಪ-ವಭನಗ, ವಲಯ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಕಛೆೇರಿಗಳು)
2

3. ಹತದೆೆಯ ಸ್ವರೂಪ (Post type)

4. ಹತದೆೆಯ ಪರವಗಾ (Post Category)
5. ಹತದೆೆಯತ ಸಿಥತ್ವನಗಿರತವ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ
6. ಹತದೆೆಯತ ಹನಲಿ ಭರಿಸ್ಲಪಟ್ಟಟದೆರ,ೆ ಹನಲಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸ್ರತ ಮತ್ತು
ಕೆಜಿಐಡಿ ಸ್ಂಖೆಯ; ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸ್ವಂತ್ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ
7. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜ್ನಮ ದಿರ್ನಂಕ
8. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಇಲನಖೆಯ ಸೆೇವೆರ್ೆ ಸೆೇರಿದ ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ತು ಇಲನಖೆಯಲಿಿ ದಿರ್ನಂಕ: ೩೧-೦೩೨೦೨೨ ರವರೆರ್ೆ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿದ ಒಟತಟ ಅವಧಿ
9. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಪರಸ್ತುತ್ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸ್ತತ್ತುರತವ ವೃಂದಕೆೆ ಸೆೇರಿದ/ ಬ್ಡಿು ಹೊಂದಿದ ದಿರ್ನಂಕ,
ಮತ್ತು ಹನಲಿ ವೃಂದದಲಿಿ ದಿರ್ನಂಕ: ೩೧-೦೩-೨೦೨೨ ರವರೆರ್ೆ ಸೆೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಅವಧಿ

10. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಹನಲಿ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸೆೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಅವಧಿ (Length of service in

incumbent post) (೩೧-೦೩-೨೦೨೨ ರವರೆರ್ೆ) ಮತ್ತು ಅಧಿಕನರನವಧಿ (Tenure in
current post)

11. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಹನಲಿ ವೃಂದದಲಿಿ ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ ೩೨ ರಡಿ/ ೪೨ ರಡಿ ಅಥವನ ರ್ೆೇರ
ರ್ೆೇಮಕನತ್ತ ಮೂಲಕ ಭರಿಸ್ಲಪಟಟವರೆೇ ಎಂಬ್ ವವರ
12. ಹತದೆೆಗಳ ಖನಲಿ/ಲಭಯತ್ೆಯ ಸಿಥತ್ತ; ಖನಲಿ ಮತ್ತು ಲಭಯ ಹತದೆೆಗಳ ಸ್ೂಕ್ಷಮತ್ೆಯ ವವರ,
a. ಈ ಮೇಲಿನ ವವರಗಳು ವರ್ನಾವಣೆರ್,ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ದ ನಿಗದಿರ್ೆ, ವರ್ನಾವಣೆ
ಮೂಲಕ

ಭರಿಸ್ಲಪಡತವ ಹತದೆೆಗಳ

ಪರಮತಖ್/ನಿಣನಾಯಕ

ನಿಗದಿರ್ೆ

ಅಂಶಗಳನಗಿದತೆ,

ಹನಗೂ

ಇವುಗಳು

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಗ
ಸ್ರಿ

ಇರತವುದನತು

ಪರಕ್ತರಯ್ದರ್ೆ
ಖನತ್ತರ

ಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೇೆ ಕ್ತರತತ್ುದೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲಿಿ ಸ್ದರಿ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ಯನವುದೆೇ ಲೊೇಪಗಳದೆಲಿಿ
ಅವುಗಳನತು ಸ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲತ ಕೊರ್ೆಯ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲಿದತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತ್ಮಮ ವೃತ್ು
ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರತವ ವೃತ್ುದ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ/ ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ
ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ ರವರಿರ್ೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ್ ಪಟ್ಟಟ ಪರಕಟ್ಟಸಿದ ಮೂರತ ದಿನಗಳ ಒಳರ್ನಗಿ ಸ್ೂಕು
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ಕನರಣ್ಗಳ ಸ್ಹಿತ್ ತ್ತದತೆಪಡಿರ್ನಗಿ ಮನವಯನತು ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ. ಹಿೇರ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ುಗಳ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂದ ಸಿವೇಕೃತ್ವನದ ತ್ತದತೆಪಡಿ ಮನವಗಳನತು ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೆೇವನ
ವಹಿಯಂದಿರ್ೆ

ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ,

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿಕನರಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಉಪ

ಅರಣ್ಯ

ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳೆ ಂದಿರ್ೆ ಸ್ಮನಲೊೇಚಿಸಿ, ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರತವ ವೃತ್ುದ
ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು/ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು ಮೂರತ ದಿನಗಳ
ಒಳರ್ೆ ತ್ತದತೆಪಡಿರ್ನಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮನಹಿತ್ತಯನತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖ್ೆೆಯ ಸಹಿತ ಸ್ೂಕು
ಶಿಫನರಸಿಸರ್ೂ
ೆ ಂದಿರ್ೆ

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪನರಧಿಕನರದ

ರ್ೊಂದನಯ್ತತ್

ಇ-ಮೇಲ್ ವಳನಸ್,

kfdtcms@aranya.gov.in ರ್ೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ಸ್ೂಚಿಸಿದೆ. ಮತಂದತವರೆದತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂದ
ಮನವಗಳು

ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗದಿದೆರೂ

ಕೂಡ,

ಪರಕಟ್ಟಸ್ಲನದ

ಪರಿಷ್ಕೃತ್

ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿರತವ

ಮನಹಿತ್ತಯನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಇರತವ ಯನವುದೆೇ ನೂಯನತ್ೆಗಳ ಬ್ರ್ೆೆ ಸೆೇವನವಹಿ, ಅಪೆಕ್ಸ್
ಪನರಧಿಕನರವು ಪರಕಟ್ಟಸಿರತವ ಹತದೆೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಹತದೆೆಯ ಪರವಗಾದ ಪಟ್ಟಟ ಮತ್ತು
ಲಭಯವರತವ ಇತ್ರೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತು ಆಧರಿಸಿ ತ್ತದತೆಪಡಿಗಳ ಶಿಫನರಸಿಸರ್ೊಂದಿರ್ೆ, ಒಂದೆೇ
ಕೊರೇಢೇಕೃತ್ ಪಟ್ಟಟಯನತು ಸಿದೆಪಡಿಸಿ, ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪನರಧಿಕನರಕೆೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬೆೇಕ್ತರತತ್ುದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹನಲಿ ಹತದೆೆಯಲಿಿನ ಸೆೇವನವಧಿಯನತು ಪರಿಗಣಿಸ್ತವನಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಒಂದತ
ಹತದೆೆಯಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡ ನಂತ್ರ ಯನವುದೆೇ ತ್ರಬೆೇತ್ತರ್ೆ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿದತೆ, ಸದರಿ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ lien

ಅನ್ನು ಅದೆೇ ಹನದೆೆಯಲ್ಲಿ ಮನಂದನವರೆಸಲಾಗಿದೆರೆೇ ಮತನು

ತರಬೆೇತಿಯ ನ್ಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ ಪನನ್ಃ ಅದೆೇ ಹನದೆೆಯಲ್ಲಿ ಮನಂದನವರೆದಿದೆರೆ, ಆ
ಹನದೆೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನು (ತರಬೆೇತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ದಿನಾಂಕ: ೩೧೦೩-೨೦೨೨ ರವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸತಕಕದನೆ.

b. ಮತಂದತವರೆದತ, ದಿರ್ನಂಕ: ೧೫-೦೬-೨೦೨೨ ರ ನಂತ್ರ ವೃತ್ು ಮಟಟದಲಿಿ ಯನವುದೆೇ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ ೪೨ ರಡಿ ಬ್ಡಿು ಮನಡಿದಲಿಿ, ಮತನು ಬ್ಡಿು ಮಾಡಿ ಸಥಳ
ನಿಯನಕ್ತುಗೊಳಿಸಿದೆಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಸಥಳ ನಿಯನಕ್ತು ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ರದನೆ ಪಡಿಸತಕಕದನೆ. ಈ ರಿೇತ್ತ
ಕೆಸಿಎಸಆರ್್ ನಿಯಮ ೪೨ ರಡಿ ಮತಂಬ್ಡಿುರ್ೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನತು
ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಕೂರಢೇಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಟಯ ಜೊತ್ೆರ್ೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪನರಧಿಕನರಕೆೆ ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ. ಅಂಥ
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ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಯತ ಸನಮನನಯ ವರ್ನಾವಣೆಯ ಜೊತ್ೆರ್ೆ ಕೆೈರ್ೊಳಳಲನಗತತ್ತುರತವ
ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆಯ ಭನಗವನಗಿದತೆ, ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆಯಲಿಿ ಸ್ಕ್ಷಮ
ಪನರಧಿಕನರಿಗಳು ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳರ್ೆ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೆ ಕರಮ
ಕೆೈರ್ೊಳಳತ್ಕೆದತೆ.
c. ಹಿೇರ್ೆ ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರತವ ವೃತ್ುದ ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು/
ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನಗತವ ತ್ತದತೆಪಡಿ ಮನವಗಳನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ,
ಅಗತ್ಯ ತ್ತದತೆಪಡಿಗಳು ಅವಶಯಕವದೆಲಿಿ ಅವುಗಳನತು ಕೆೈರ್ೊಂಡತ ದಿರ್ನಂಕ: ೨೬-೦೭-೨೦೨೨
ರಂದತ ಅಂತ್ತಮ ಪಟ್ಟಟಯನತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ ನತು ನಿವಾಹಿಸ್ತತ್ತುರತವ ಎಲನಿ ವೃತ್ುಗಳ
ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳರ್ೆ/ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿ (ಆಯನ ವೃತ್ುಗಳ ವೃತ್ು
ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಯಕ್ಷರತಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರತವ ವೃತ್ುದ ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು/
ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು) ಗಳರ್ೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ರವನನಿಸ್ಲನಗತವುದತ. ಸ್ದರಿ
ಪಟ್ಟಟಯನತು ಆಯನ ವೃತ್ುಗಳ ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಯಕ್ಷರತಗಳನಗಿರತವ ಮತಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ
ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು/ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ, ಪಟ್ಟಟಗಳರ್ೆ ಸ್ಹಿ ಮನಡಿ
ದಿರ್ನಂಕ: ೨೯-೦೭-೨೦೨೨ ರ ಒಳರ್ನಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪನರಧಿಕನರಕೆೆ
ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ. ಇದರೊಂದಿರ್ೆ, ತ್ಮಮ ವೃತ್ುಗಳ ಅಧಿೇನದಲಿಿನ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕನರಿ
ಕಂ ಮೇಜ್ಣಿದನರ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಅರಣ್ಯ ವೇಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಮಂಜ್ೂರನದ ಹತದೆೆಗಳ ಸ್ಂಖೆಯ,
ಅವುಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಖನಲಿ, ಲಭಯ ಮತ್ತು ಲಭಯವಲಿದ ಹತದೆೆಗಳ ಘೂೇಷ್ನವರಯ
ೆ ನತು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ,
ದೃಢೇಕರಿಸಿ

ಸ್ಲಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ.

ಹಿೇರ್ೆ

ಸಿವೇಕೃತ್ವನದ

ಸ್ಹಿ

ಮನಡಲಪಟಟ

ಪಟ್ಟಟಯನತು

ಪರಕಟ್ಟಸ್ಲನಗತವುದತ.
VIII.

ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ (Scale of Transfer) ಮತ್ತು ಭರಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಲನದ ಹತದೆೆಗಳು
(Posts to be filled):

5

a. ಮತಂದತವರೆದತ, ಅಧಿಸ್ೂಚರ್ೆ ಸ್ಂಖೆಯ: ಅಪರಮತಅಸ್ಂ(ಸಿ&ರ್ೆೇ)/ವರ್ನಾವಣೆ/ಸಿಆರ್-೦೧/೨೦೧೬೧೭, ದಿರ್ನಂಕ: ೧೫-೦೬-೨೦೨೨ ಮತ್ತು ೩೦-೦೬-೨೦೨೨ ಗಳಲಿಿನ ಆಹನವನದ ಮೇರೆರ್ೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂದ

ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನಗಿರತವ

ವರ್ನಾವಣೆ

ಅಜಿಾಗಳ

ಸ್ಂಖೆಯಯನತು

ಪರಿಗಣಿಸಿ

ರ್ೊೇಡಲನಗಿ, ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಗಳ ಸ್ಂಖೆಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಧಿಕವನಗಿರತವುದನತು ಮನರ್ೊಳಳಲನಗಿದೆ.
ಇಲನಖೆಯತ ಆಡಳತ್ನತ್ಮಕ/ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟಯ್ತಂದ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ವನತು
ನಿಯಂತ್ತರಸ್ಲತ ಉದೆೆೇಶಿಸಿದತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು
ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯ ರ
ನಿಯಮ 9(6)(i) ರಲಿಿ ಪರದತ್ುವನದ ಅಧಿಕನರದನವಯ ಪರಸ್ಕು ಸನಲಿನಲಿಿ ಕೆೈರ್ೊಳಳಬ್ಹತದನದ
ವರ್ನಾವಣೆಗಳ ಪರಮನಣ್ (Scale of transfers) ವನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲತ ಉದೆೆೇಶಿಸಿದೆ.

b. ಅದರನವಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ ೨೦೧೬ರ ಕಲಂ (3),
ಕಲಂ (೬) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯ ರ ನಿಯಮ
(೪) ರಲಿಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲನದ ಅಧಿಕನರನವಧಿ (Tenure)ಯನತು ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸಿ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ
ಅಹಾರನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆದಯತ್ನ ಕರಮಗಳಲಿಿ ವೃತ್ುವನರತ ಪಟ್ಟಟಮನಡಲನಗತವುದತ.
(i) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ ೨೦೧೬ರ ಕಲಂ (3) ರಡಿ
ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳ/ ತ್ಪನಸ್ಣನ ಠನಣೆ/ ಜನಗೃತ್ ದಳದ ಹನಲಿ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಕನಿಷ್ಕಠ ೨
ವಷ್ಕಾಗಳ ಸೆೇವನವಧಿಯನತು ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸಿದ ಎಲನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಅವರತಗಳು
ಹನಲಿ

ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ

ಹತದೆೆಯಲಿಿನ

ಸೆೇವನವಧಿಯ

ಅವರೊೇಹಣನ

(descending) ಕರಮದಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ ಮನಡಲನಗತವುದತ.
(ii) ನಂತ್ರದಲಿಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆಯ ಕಲಂ -೬
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ
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ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯ ರ
ನಿಯಮ

(೪)

ರಲಿಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲನದ

ಅಧಿಕನರನವಧಿ

(Tenure)ಯನತು

ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹನಲಿ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಸೆೇವೆಯ ಅವಧಿಯ
(ಗರಿಷ್ಕಠ ಅವಧಿಯ್ತಂದ ಕನಿಷ್ಕಠ ಅವಧಿ) ಅವರೊೇಹಣನ (descending) ಕರಮದಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ
ಮನಡಲನಗತವುದತ.
ಮೇಲೆ (i) ರಲಿಿನ ಪಟ್ಟಟರ್ೆ ಈ ಪಟ್ಟಟಯನತು ಸೆೇಪಾಡೆರ್ೂ
ೆ ಳಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪನರಧಿಕನರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತವ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ವನತು ಸ್ದರಿ ಪಟ್ಟಟಗಳರ್ೆ
ಅನವಯ್ತಸ್ಲನಗತವುದತ.

c. ಹಿೇರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ ಅನವಯ್ತಸಿದ ಎಲನಿ ವೃತ್ುಗಳ ಪಟ್ಟಟಗಳೆ ಳರ್ೆ ಒಳಪಡತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
ಹನಲಿ ನಿಯತಕ್ತು ರ್ೊಂಡಿರತವ ಹತದೆೆಗಳ ಮತ್ತು ಖನಲಿ ಇರತವ ಹತದೆೆಗಳ ಒಟತಟ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ
ಆಯೆ ಹತದೆೆಗಳನತು ಪರಸ್ಕು ಸನಲಿನ ವರ್ನಾವಣೆಯಲಿಿ “ಭರಿಸಲನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರನವ ಹನದೆೆಗಳು”
(Posts to be filled) ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನಗತವುದತ. ಹಿೇರ್ೆ ಅಂತ್ತಮರ್ೊಳಸ್ಲನದ “ಭರಿಸ್ಲತ

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರತವ ಹತದೆೆ/ Posts to be filled”್ಗಳ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ಹನಲಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೊಂಡಿರತವ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು (Employees shortlisted for
transfer) ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ವರ್ನಾವಣೆ ರ್ೊಳಸ್ಲನಗತವುದತ. ಮತಂದತವರೆದತ,

ಅಂತ್ತಮರ್ೊಳಸ್ಲನದ ಭರಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತವ ಹತದೆೆಗಳ ಪಟ್ಟಟ, ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್, ಮತ್ತು
ಕಡನಾಯವನಗಿ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೃತ್ುವನರತ ಅಂತ್ತಮ ಪಟ್ಟಟಗಳನತು
ಅಧಿಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗತವುದತ.

d. ಅಧಿಸ್ೂಚರ್ೆಯಂತ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, “ಭರಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರತವ
ಹತದೆೆ” ಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ತ್ಮರ್ೆ ಸ್ೂಕುವೆನಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ೦೩ ಆಯ್ದೆಗಳನತು ನಮೂದಿಸಿ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ
ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ

ಮತ್ೊುಮಮ

ಅಜಿಾ

ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ

ಮೂರತ

ದಿನಗಳ

ಕನಲನವಕನಶ

ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. ಈ ರಿೇತ್ತ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ಕೊರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಯವನತು ಕೂಡ
ಅಧಿಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
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e. ಮೇಲೆ ವವರಿಸಿದ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್, ಭರಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರತವ ಹತದೆೆಗಳು ಮತ್ತು
ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆೇವಲ ಸನಮನನಯ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಮನತ್ರವೇೆ
ಅನವಯವನಗಲಿದತೆ,

ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆಗಳರ್ೆ

ಅನವಯ್ತಸ್ತವುದಿಲಿ

ಮತ್ತು

ಅಂಥ

ವರ್ನಾವಣೆಗಳು ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ದ ಮಿತ್ತರ್ೆ ಅತ್ತರಿಕು ವನಗಿರತತ್ುವ.ೆ
IX.

ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಹತದೆೆಗಳ ಆಯ್ದೆರ್ೆ ವಧಿಸ್ಲನಗಿರತವ ನಿಬ್ಾಂಧಗಳು:
ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಹತದೆೆಗಳ ಆಯ್ದೆರ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬ್ಾಂಧಗಳನತು
ವಧಿಸ್ಲನಗಿರತತ್ುದೆ.
1. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪನರಧಿಕನರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ವನತು ಸ್ೂಕುವನಗಿ ಅನವಯ್ತಸಿದನಗ
ಸ್ದರಿ ಪರಮನಣ್ಕೆೆ ಒಳರ್ೊಳುಳವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಸನಮನನಯ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೊಸ್ದನಗಿ ಪತನಃ ತ್ಮಮ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಗಳನತು ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣನ) ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೬ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯
ರ ರಡಿ ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಒಳರ್ನಗತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಪತನಃ ಹೊಸ್ದನಗಿ
ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಗಳನತು ನಿಬ್ಂಧರ್ೆರ್ೂ
ೆ ಳಪಟಟ ಆಯ್ದೆಗಳನತು ಭರಿಸಿ ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣನ) ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೬ ರ ಕಲಂ ೬(೨) ರಡಿ
ಅಧಿಕನರನವಧಿಯ್ತಂದ

ವರ್ನಯ್ತು

ಪಡೆಯಲತ

ಬ್ಯಸ್ತವ

ಯನವುದೆೇ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಮತ್ತು

ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಡಿ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಒಳಪಡತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹನದೆೆಗಳಿಂದ
ಮಾತರವೆೇ ಆಯ್ದೆಗಳನತು ಸ್ಲಿಿಸ್ಬ್ಹತದತ.
4. ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣನ)
ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೬ ರ ಕಲಂ ೬(೨) ರಡಿಯಲಿಿಯೂ ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರಲತ
ಬ್ಯಸಿದೆಲಿಿ ಸನಮನನಯ ವರ್ನಾವಣೆಯ ಜೊತ್ೆರ್ೆ ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಡಿಯಲಿಿಯೂ
8

ಕೂಡ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಅಜಿಾಗಳನತು ಸ್ಲಿಿಸ್ಬ್ಹತದತ. (ಒಂದತ ಅಜಿಾ ಸನಮನನಯ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಹನಗೂ
ಮತ್ೊಂ
ು ದತ ಅಜಿಾ ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ವರ್ನಾವಣೆ ಅಡಿ)
5. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಪರಸ್ಕು ಹೊಂದಿರತವ ಹತದೆೆಯನತು ಪತನಃ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
6. ೫೮ ವಷ್ಕಾ ವಯಸಿಸಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತ್ಮಮ ಸ್ವಂತ್ ತ್ನಲೂಿಕ್ತನ ಹತದೆೆಗಳನತು
ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
7. ೫೫ ವಷ್ಕಾ ವಯಸ್ತಸ ಮಿೇರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರವಗಾ-ಬಿ ಮತ್ತು ಪರವಗಾ- ಸಿ ಹತದೆೆಗಳನತು ಆಯ್ದೆ
ಮನಡಲತ ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
8. ಜನಗೃತ್ ಘಟಕದ/ ತ್ಪನಸ್ಣನ ಠನಣೆಯ/ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಹತದೆೆಗಳನತು
ಆಯ್ದೆ

ಮನಡತವನಗ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ

ಸ್ವಂತ್

ಜಿಲೆಿಯ

ಹತದೆೆಗಳನತು

ಆಯ್ದೆ

ಮನಡಲತ

ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
9. ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಹನಲಿ ಜನಗೃತ್ ಘಟಕದ/ ತ್ಪನಸ್ಣನ ಠನಣೆಯ/ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳಕೆೆ
ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತು ಹೊಂದಿದೆರೇೆ ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ೆ ಪತನಃ ಜನಗೃತ್ ಘಟಕ/
ತ್ಪನಸ್ಣನ ಠನಣೆ/ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳದ ಹತದೆೆಗಳು ಆಯ್ದೆರ್ೆ ಲಭಯವರತವುದಿಲಿ.
10. ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಹತದೆೆಯನತು/ಹತದೆೆಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ರನಜ್ಯ
ಮಟಟದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಒಳಪಡತವ ಹತದೆೆಯ ಜೊತ್ೆರ್,ೆ ತ್ಮಮ
ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರದ ಅಥವನ/ ಮತ್ತು ವಭನಗ ಮಟಟದ ಪನರಧಿಕನರದಿಂದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ
ಒಳಪಡಲತ ಸನಧಯವನಗತವಂತ್ೆ ಕನಿಷ್ಕಠ ಒಂದತ “ವೃತುದೊಳಗಿನ್ ಹನದೆೆ” ಅಥವನ/ಹನಗೂ ಒಂದತ
“ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ್ ಹನದೆೆ”್ಯನತು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡತ್ಕೆದತೆ.
11. ಹನಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಣನ ಅವಧಿಯಲಿಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆಯಡಿ ಅಜಿಾ
ಸ್ಲಿಿಸ್ಬೆೇಕ್ತರತತ್ುದೆ. ಅಂಥವರತ ತ್ಮಮ ರ್ೆೇಮಕನತ್ತ ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಿನದಲಿಿರತವ ಖನಲಿ
ಹತದೆೆಗಳನತು ಮನತ್ರವೆೇ ತ್ಮಮ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ
ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.
12. ದಿರ್ನಂಕ: ೧೫-೦೬-೨೦೨೨ ರ ನಂತ್ರ ಒಂದತ ವೃಂದದಿಂದ ಮತಂದಿನ ವೃಂದಕೆೆ ಬ್ಡಿು

(Promoted on Officiating basis to the next higher cadre) ಹೊಂದಿರತವ
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ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುರ್ನಗಿ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬೆೇಕ್ತದತೆ, ಎಪರವಗಾದ ಖನಲಿ ಹತದೆೆಗಳನತು ಮನತ್ರವೇೆ ತ್ಮಮ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲತ
ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.
13. ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ (೩೨) ರಡಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾ
ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
14. ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ವರ್ನಾವಣೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು
ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆಯ ಕಲಂ
೬(೨) ರಡಿ ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ
ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ತವ ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಆಯ್ದೆ ಭರಿಸ್ಲತ
ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
15. ಇಲನಖೆರ್ೆ ಹೊಸ್ದನಗಿ ರ್ೆೇಮಕರ್ೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದತ ವೃಂದದಿಂದ ಮತ್ೊಂ
ು ದತ
ವೃಂದಕೆೆ

ಮತಂಬ್ಡಿು/

ಹಿಂಬ್ಡಿುಯನದಲಿಿ

ಮತಂದಿನ

ಸ್ಥಳ

ನಿಯತಕ್ತುರ್ನಗಿ

ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್

ವರ್ನಾವಣೆಯಡಿ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಬೆೇಕ್ತದತೆ, ಸ್ದರಿ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ತ್ಮಮ ರ್ೆೇಮಕನತ್ತ ಪನರಧಿಕನರ/
ಬ್ಡಿುಯನದ ವೃಂದದ ರ್ೆೇಮಕನತ್ತ ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಿೇನದಲಿಿ ಖನಲಿ ಇರತವ ಪರವಗಾ- ಎ
X.

ಹತದೆೆಗಳನತು ಮನತ್ರವೇೆ ಆಯ್ದೆಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸ್ಲತ ಅವಕನಶವರತತ್ುದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿಕನರಿಗಳಂದ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಗಳ ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ:

a. ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಲನದ ಕೊರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕದವರೆರ್ೆ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನಗಿರತವ ಅಜಿಾಗಳನತು
ಆಯನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿಕನರಿಯತ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು
(ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ
ನಿಯಂತ್ರಣ್) ನಿಯಮ-೨೦೧೯ ರ ನಿಯಮ 9(4) ರಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿರತವಂತ್ೆ, ವರ್ನಾವಣೆ
ಅಜಿಾಗಳನತು ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೆೇವನವಹಿಯಂದಿರ್ೆ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ
ಇಲನಖೆಯಲಿಿ ಹತ್ತು ವಷ್ಕಾಕ್ತೆಂತ್ ಅಧಿಕ ಸೆೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸಿದತೆ, ಇದತವರೆಗೂ ಯನವುದೆೇ ಪರವಗಾ-ಎ
ರ್ೆ ಸೆೇರಿದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸೆೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವರೆೇ ಇಲಿವೇೆ ಎಂಬ್ ಮನಹಿತ್ತಯನತು ಭರಿಸಿ, ಸ್ದರಿ

10

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕನಯಾಕ್ಷಮತ್ೆಯ ರೆೇಟ್ಟಂಗ್ (Performance rating) ಅನತು ನಮೂದಿಸಿ
ಹೆಚತುವರಿ ಮನಹಿತ್ತಯಂದಿರ್ೆ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪನರಯವನತು ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ.

b. ಮತಂದತವರೆದತ, ಯನವುದೆೇ ಸ್ಂದಭಾದಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರತದಧ ಇಲನಖನ ವಚನರಣೆ ಬನಕ್ತ
ಇದೆಲಿಿ, ವಯತ್ತರಿಕು ಷ್ಕರನ ಇದೆಲಿಿ ಅಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕನಯಾ ಕ್ಷಮತ್ೆಯ ರೆೇಟ್ಟಂಗ್ಅನತು 8 ಕ್ತೆಂತ್
ಹೆಚಿುರ್ೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲತ ಸನಧಯವರತವುದಿಲಿ.

c. ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪೆೈಕ್ತ ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾ
ಸ್ಲಿಿಸ್ದೆೇ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಆಯನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ಧಿಕನರಿಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವನಗಿ
ಅಜಿಾಯನತು

ಸ್ೃಜಿಸಿ

ಇತ್ರೆ

ಅಜಿಾಗಳರ್ೆ

ನಿೇಡಿದ

ಹನರ್ೆಯ್ದೇ

ಅಭಿಪನರಯ

ಮತ್ತು

ಕನಯಾಕ್ಷಮತ್ೆಯ ರೆೇಟ್ಟಂಗ್ಅನತು ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ಲಿಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ.

d. ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿಕನರಿಯತ ಅಭಿಪನರಯ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೊರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕದ ನಂತ್ರ
(೦೩ ದಿನಗಳ ಒಳರ್ೆ) ಅಜಿಾಗಳನತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿರತವ ಹತದೆೆಗಳ
ಆಯ್ದೆಯ ಆಧನರದಲಿಿ ವವಧ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರಗಳರ್ೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ.
ವವಧ ಹಂತ್ದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರಗಳರ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯನದ ಅಜಿಾಗಳ ಸ್ಂಖೆಯಗಳನತು
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ವೆೇಳನಪಟ್ಟಟಯನತು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸ್ೂಚಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
XI.

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ ನತು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತವಕೆ:

A. ಪರತ್ತ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರಕದ ಹಂತ್ದಲಿಿ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನದ ಅಜಿಾಗಳನತು
ಪರವಗಾವನರತ ವಂಗಡಿಸ್ಲನಗತವುದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯನತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಮದಲಿಿ
ಜ್ರತಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ.

a. ಹನಲಿ ಪರವಗಾ- ಎ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತು ರ್ೊಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

b. ಹನಲಿ ಪರವಗಾ- ಬಿ ಮತ್ತು ಪರವಗಾ- ಸಿ ನಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೊಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ಪೆೈಕ್ತ ಇಲನಖೆಯಲಿಿ ೧೦ ವಷ್ಕಾಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಅವಧಿ ಸೆೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸಿದನೆಗೂಯ ಯನವುದೆೇ
ಪರವಗಾ- ಎ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸ್ದೆ ಇರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

c. ಹನಲಿ ಪರವಗಾ – ಬಿ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತು ರ್ೊಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
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d. ಹನಲಿ ಪರವಗಾ- ಸಿ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

B. ವವಧ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳದ ಕರಮದಲಿಿ ಜ್ರತಗಿಸ್ಲನಗತವ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ ನತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
1. ಪರತ್ತ ಪನರಧಿಕನರದ ಮಟಟದಲಿಿ (ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ಮಟಟದ ವರ್ನಾವಣೆ ಹೊರತ್ತ ಪಡಿಸಿ)
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಹನಜ್ರನಗಬೆೇಕ್ತರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ನ
ಪಟ್ಟಟಯನತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಹನಲಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ
ಸೆೇವನವಧಿಯ

ಅವರೊೇಹಣನ

ಕರಮದಲಿಿ

order)

(descending

ಸಿದಧಪಡಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹನಲಿ ಹತದೆೆಯಲಿಿನ ಸೆೇವನವಧಿಯತ ಸ್ಮನನವನಗಿದೆರ,ೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಹನಲಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ವೃಂದದಲಿಿ ಅವರತಗಳು ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ
ಸೆೇವನವಧಿಯನತು (ಅವರೊೇಹಣನ ಕರಮದಲಿಿ) ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಯನವುದೆೇ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ

ಹನಲಿ

ಹತದೆೆಯಲಿಿನ

ಸೆೇವನವಧಿ

ಮತ್ತು

ಹನಲಿ

ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ವೃಂದದಲಿಿನ ಸೆೇವನವಧಿಯತ ಸ್ಮನನವನಗಿದೆರೆ, ಅವರತಗಳ
ಇಲನಖೆಯಲಿಿನ

ಒಟ್ನಟರೆ

ಸೆೇವನವಧಿಯನತು

(ಅವರೊೇಹಣನ

ಕರಮದಲಿಿ)

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಆದನಗೂಯ ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಈ ಎಲನಿ ಅವಧಿಗಳು ಸ್ಮನನವನಗಿದೆರ,ೆ
ಅವರತಗಳ

ರ್ೆೇಮಕನತ್ತಯಲಿಿನ

ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ನ

ಪಟ್ಟಟಯ

ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ೆಯನತು

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಮೇಲೆ ಹೆೇಳದ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಪಟ್ಟಟಮನಡಿ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನತಸನರವನಗಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
2. ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ ನತು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತವ ಬ್ರ್ೆೆ:

a. ಹನಲಿ ವೃತ್ುದಲಿಿ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಸೆೇವೆಯ ಕನಲನವಧಿಯ ಅವರೊೇಹಣನ ಕರಮ;
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ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹನಲಿ ವೃತ್ುದಲಿಿ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಸೆೇವೆಯ ಅವಧಿಯತ
ಸ್ಮವನಗಿದೆರ,ೆ ಅವರ ಪೆೈಕ್ತ ಹನಲಿ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಅವಧಿಯ
ಅವರೊೇಹಣನ ಕರಮ

b. ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ವರ್ನಾವಣೆಗಳರ್ೆ ಪರಮನಣ್ವನತು ಅಪೆಕ್ಸ್ಪನರಧಿಕನರವು ನಿಗದಿ
ಪಡಿಸ್ತವ ಪರಮನಣ್ಕೆನತಸನರವನಗಿ ಪರತ್ತ ವೃತ್ುಕೆ ಅನವಯ್ತಸ್ಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು
ವೃತ್ುಗಳಲಿಿ ಖನಲಿ ಹತದೆೆಗಳ ಲಭಯತ್ೆರ್ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ಮಟಟ
ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾಗಳನತು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನಗತತ್ುದ.ೆ

c. ಎಲನಿ ವೃತ್ುಗಳಂದ ಹಿೇರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಡತವ ಅಂತ್ರ ವೃತ್ು ವರ್ನಾವಣೆ
ಅಜಿಾಗಳನತು ಕೂರಢೇಕರಿಸಿ ಆಯನ ವೃತ್ುಗಳಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ
ಸೆೇವೆಯ

ಕನಲನವಧಿಯ

ಅವರೊೇಹಣನ

ಕರಮದಲಿಿ

ಪಟ್ಟಟಮನಡಿ

ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲನದ

ಅಜಿಾಗಳ

ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ ನತು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಆಯನ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ

ಪನರಧಿಕನರದಡಿ

ಸನಮನನಯ

ವರ್ನಾವಣೆಯಡಿ

ವಲೆೇವನರಿಯನದ ನಂತ್ರ ಕಂಟ್ಟಂಜೆಂಟ್ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಡಿ ಅಜಿಾಗಳನತು ಸ್ಲಿಿಸಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಕರಮನಂಕದಲಿಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
a. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೭ ರ ಕಲಂ ೬(೨) ರಡಿ ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರಿರತವ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಮನಂಕದಲಿಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
i.

ತ್ಮಮ/ ತ್ಮಮ ಸ್ಂರ್ನತ್ತಯ/ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳರ್ೆ ತ್ತೇವರತ್ರವನದ ಅರ್ನರೊೇಗಯವದತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ
ಹನಲಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಸ್ಥಳದಲಿಿ ಸ್ೂಕು ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಸೌಕಯಾ ಲಭಯವಲಿದಿದತೆ,

ii.
iii.

ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಸೌಕಯಾಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಅಂಗವಕಲ/ ವಕಲಚೆೇತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ವಧವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
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iv.

ಪತ್ತ-ಪತ್ತು ಪರಕರಣ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ (ಪತ್ತ-ಪತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರನಗಿದತೆ, ಇಬ್ಬರತ
ಒಂದೆೇ ಸ್ಥಳ ಅಥವನ ಹತ್ತುರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಿ ನಿಯತಕ್ತು ರ್ೊಳಸ್ಲತ ವರ್ನಾವಣೆ) ಕೊೇರಿದ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ.

ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ ನತು ಮೇಲೆ XI(B) (1) ಮತ್ತು XI(B) (೨(a)) ರಲಿಿ
ವವರಿಸಿದ ಕರಮದ ಅನತಸನರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸ್ದರಿ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ
ಅನತಕರಮವನಗಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ
ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
b. ಸ್ಥಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಣೆಯಲಿಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
i.

ii.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಅವರತ ಸ್ಥಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಣೆ ಯಲಿಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯ ಅವರೊೇಹಣನ
(descending) ಕರಮದಲಿಿ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ೆಯನತು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಸ್ಥಳ ನಿರಿೇಕ್ಷಣೆರ್ೆ ಮತನು ಹೊಂದಿದ ಹತದೆೆಯ ಪರವಗಾವನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೯ ರ ನಿಯಮ-೨೨
ಮತ್ತು ೨೩ ರನವಯ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಳಸ್ತ್ಕೆದತೆ.

c. ಒಂದತ ವೃಂದದಿಂದ ಮತ್ೊುಂದತ ವೃಂದಕೆೆ ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್್ ನಿಯಮ ೪೨ ರಡಿ ಮತಂಬ್ಡಿು ಅಥವನ
ಹಿಂಬ್ಡಿು ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
i.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಅವರ ಬ್ಡಿುರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲನದ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ೆಯ ಅನತಸನರ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ
ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗತವುದತ.

d. ಇಲನಖೆರ್ೆ ಹೊಸ್ದನಗಿ ಸೆೇರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
i.

XII.

ಅವರ ರ್ೆೇಮಕನತ್ತ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ
ಅನತಸನರವನಗಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಆಹನವನಿಸ್ಲನಗತವುದತ.

ವವಧ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಪನರಧಿಕನರದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಕರಮ:
ಅಂತ್ರವೃತ್ು ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲನಖೆಯ ಕೆೇಂದರ
ಸನಥನದ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಸಿಥತ್ವನಗಿರತವ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿರತವ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
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ವರ್ನಾವಣೆಯನತು ಮತ್ತು ಕೆೇಂದರಸನಥನದ ಹತದೆೆಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಕೊೇರಿರತವ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯನತು ರನಜ್ಯ ಮಟಟದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ ವತ್ತಯ್ತಂದ
ಕೆೈರ್ೊಳಳಲನಗತವುದತ.
ರನಜ್ಯ ಮಟಟದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದನಗಿ ಖನಲಿ ಉಂಟ್ನದ ಹತದೆೆಗಳು ಅನತಕರಮವನಗಿ ಆಯನ ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರಿಗಳರ್ೆ
ತ್ಮಮ ಹಂತ್ದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಭರಿಸ್ಲತ ಲಭಯವನಗತವುದತ.
ರನಜ್ಯ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಮತಕನುಯರ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ವೃತ್ು ಮಟಟದ
ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಜ್ರತಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ವೃತ್ು ಮಟಟದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದನಗಿ ಖನಲಿ ಉಂಟ್ನದ ಹತದೆೆಗಳ
ಪೆೈಕ್ತ ಭರಿಸ್ದೆೇ ಉಳದ ಹತದೆೆಗಳು ಅನತಕರಮವನಗಿ ಆಯನ ವಭನಗ ಮಟಟದ ಪನರಧಿಕನರಿಗಳರ್ೆ ತ್ಮಮ
ಹಂತ್ದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಭರಿಸ್ಲತ ಲಭಯವನಗತವುದತ.
ವೃತ್ು

ಪನರಧಿಕನರದ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯತ

ಮತಕನುಯರ್ೊಂಡ

ನಂತ್ರ,

ವಭನಗ

ಮಟಟದ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಗಳನತು ಜ್ರತಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಎಲನಿ

ಮೂರತ

ಪನರಧಿಕನರಗಳ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯತ

ಮತಕನುಯರ್ೊಂಡ

ನಂತ್ರ,

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯನತು ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸ್ಲತ ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಮಟಟದಲಿಿ ಅಂತ್ತಮ ಸ್ತತ್ತುನ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ

ಜ್ರತಗಿಸ್ಲನಗತವುದತ.

ಮೇಲೆ

ನಮೂದಿಸಿದ

ಯನವುದೆೇ

ಪನರಧಿಕನರದ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಯನವುದೆೇ ಹತದೆೆಯತ ದೊರಕದೆೇ ಇರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳರ್ೆ ಕೊರ್ೆಯಲಿಿ ಖನಲಿ
ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಕರಮನನತಗತ್ವನಗಿ ಸ್ೂಕು ಹತದೆೆಯನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.
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XIII.

ಒಂದತ ಪರವಗಾದಿಂದ ಮತ್ೊುಂದತ ಪರವಗಾಕೆೆ ವರ್ನಾವಣೆ:
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೬ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯ ರ ಅನತಸನರ
ಒಂದತ ಪರವಗಾದಿಂದ ಮತ್ೊುಂದತ ಪರವಗಾಕೆೆ ಕರಮನತಗತ್ವನಗಿ ರ್ೊಳಳಬೆೇಕ್ತರತತ್ುದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೬ ರ ಕಲಂ ೩(೩) ಅನವಯ, ಪರವಗಾ “ಎ” ಯಲಿಿಯ
ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಕನಿಷ್ಕಠ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯನತು ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸಿರತವ ಪರತ್ತಯಬ್ಬ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿ ಅಥವನ
ಇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಪರವಗಾ “ಬಿ” ಯಲಿಿಯ ಹತದೆೆರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಥವನ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತು ಹೊಂದಲತ
ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆದತೆ.

ಪರವಗಾ

“ಬಿ”

ಯಲಿಿಯ

ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ

ಕನಿಷ್ಕಠ

ಅಧಿಕನರನವಧಿಯನತು

ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸಿರತವ ಪರತ್ತಯಬ್ಬ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಪರವಗಾ “ಸಿ”್
ಯಲಿಿಯ ಹತದೆೆಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಥವನ ಸ್ಥಳನಿಯತಕ್ತು ಹೊಂದಲತ ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆದತೆ ಮತ್ತು
ಪರವಗಾ “ಸಿ”್ಯಲಿಿಯ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಕನಿಷ್ಕಠ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯನತು ಪೂಣ್ಾರ್ೊಳಸಿರತವ ಪರತ್ತಯಬ್ಬ
ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಸರದಿಯ ಮೂಲಕ ಪರವಗಾ “ಎ”್ ಯಲಿಿಯ
ಹತದೆೆಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಥವನ ಸ್ಥಳನಿಯತಕ್ತು ಹೊಂದಲತ ಅಹಾರ್ನಗಿರತ್ಕೆದತೆ.
ಒಂದತ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯ್ತಂದ ಮತ್ೊುಂದತ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆರ್ೆ ವಗಾರ್ೊಳಳಲತ ಕೆೈರ್ೊಳುಳವ
ಪರಕ್ತಯ್ದ
ರ / ಆದಯತ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತರತತ್ುದ.ೆ
ಹನಲಿ ಪರವಗಾ- ಎ ಹತದೆೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಆದಯತ್ೆಯ ಮೇರೆರ್ೆ ಪರವಗಾ- ಬಿ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ
ಭರಿಸ್ಲತ ಪರಯತ್ತುಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಹನಲಿ ಪರವಗಾ- ಬಿ ಹತದೆೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಆದಯತ್ೆಯ ಮೇರೆರ್ೆ ಪರವಗಾ- ಸಿ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಭರಿಸ್ಲತ
ಪರಯತ್ತುಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಹನಲಿ ಪರವಗಾ- ಸಿ ಹತದೆೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಆದಯತ್ೆಯ ಮೇರೆರ್ೆ ಪರವಗಾ- ಎ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ ಭರಿಸ್ಲತ
ಪರಯತ್ತುಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳದ ಕರಮನನತಗತ್ದಲಿಿಯ್ದೇ ಆದಯತ್ೆಯ
ಮೇರೆರ್ೆ ಭರಸ್ಲತ ಎಲನಿ ಕರಮಕೆೈರ್ೊಳಳಲನಗತವುದತ.
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ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ

ತ್ನು

ಅಜಿಾಯಲಿಿ

ನಮೂದಿಸಿರತವ

ಆಯ್ದೆಗಳರ್ೆ

ಅನತಸನರವನಗಿ

ಅವರತ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಒಳಪಡಬ್ಹತದನದ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಹಿರಿಯ
ಹಂತ್ದ

ಪನರಧಿಕನರದ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ

ಮದಲತ

ಭನಗವಹಿಸ್ಬೆೇಕ್ತರತತ್ುದ.ೆ

ಸ್ದರಿ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಭರಿಸಿರತವ ಆಯ್ದೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಅಹಾವರತವ
ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯನತು ಭರಿಸಿದೆರೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಹತದೆೆಯತ ಲಭಯವದೆರೆ, ಅವರನತು ಆ ಹತದೆೆರ್ೆ
ವಗಾ ರ್ೊಳಸಿ ನಿಯತಕುರ್ೂ
ೆ ಳಸ್ಲನಗತವುದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನನತ ಅಹಾನಿರತವ ಪರವಗಾದ
ಹತದೆೆಯನತು ನಮೂದಿಸ್ದೆೇ ಇದೆಲಿಿ ಅಥವನ ನಮೂದಿಸಿದ ಇಂಥ ಹತದೆೆಯತ ಲಭಯವಲಿದಿದೆರೆೇ ಅದೆೇ
ಪರವಗಾದಡಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಆ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಇತ್ರರ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದನಗಿ ಖನಲಿ ಉಂಟ್ನದ
ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಒಂದನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಸ್ದರಿ
ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಒಂದನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಬ್ಹತದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಸ್ದರಿ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ
ಯನವುದನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳದಿದೆರೆ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ವರ್ನಾವಣೆಯ ಅಜಿಾಯಲಿಿ
ನಮೂದಿಸಿದ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ

ಹತದೆೆಗಳಗನತಸನರವನಗಿ
ಒಳಪಡಲತ

ಮತ್ನಯವುದೆೇ

ಅವಕನಶವದೆಲಿಿ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ

ಅವರನತು

ಅವರತ

ಪನರಧಿಕನರದಡಿ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ

ಒಳರ್ನಗಬ್ಹತದನದ ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ದ ಪನರಧಿಕನರದಡಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಒಳರ್ನಗಲತ ಅವಕನಶ
ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.
ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ೆ ಅವರತ ಅಹಾರಿರತವ
ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಭರಿಸ್ಲತ ಪರಯತ್ತುಸ್ಲನಗತವುದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಸರದಿ ಪರಕಾರ ತ್ನರ್ೆ
ಅನವಯ್ತಸ್ತವಂಥ ಪರವಗಾದ ಮತ್ತು ಈ ಹಂತ್ಕೆೆ ಅನವಯ್ತಸ್ತವಂಥ ಆ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯ
ಆಯ್ದೆಯನತು ತ್ನು ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಭರಿಸಿದೆರೇೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆ ಆಯ್ದೆಯ ಹತದೆೆಯತ
ಲಭಯವದೆರೆ ಆ ಹತದೆೆರ್ೆ ಅವರನತು ಆ ಹತದೆೆರ್ೆ ವಗಾ ರ್ೊಳಸಿ ನಿಯತಕುರ್ೂ
ೆ ಳಸ್ಲನಗತವುದತ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನನತ ಅಹಾನಿರತವ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯನತು ನಮೂದಿಸ್ದಿದೆಲಿಿ ಅಥವನ ತ್ನವು
ಅಹಾನಿರತವ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯ ಅವರ ಆಯ್ದೆಯತ ಲಭಯವಲಿದಿದೆಲಿಿ, ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಆ
ಹಂತ್ದಲಿಿ ಇತ್ರರ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದನಗಿ ಖನಲಿ ಉಂಟ್ನದ ಸ್ದರಿ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ
ಒಂದನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿಯೂ
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ಯನವುದೆೇ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳದಿದೆಲಿಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ವರ್ನಾವಣೆ
ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿರತ ಆಯ್ದೆರ್ೆ ಅನತಸನರ ಮತ್ೊುಂದತ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ ಪನರಧಿಕನರದಡಿ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಅಹಾರಿದೆಲಿಿ, ಅವರನತು ಮತಂದಿನ ಹಂತ್ದ ಪನರಧಿಕನರದಡಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ
ಒಳರ್ನಗಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿರತವ ಆಯ್ದೆಗಳ ಅನತಸನರ ಸ್ಮನಲೊೇಚಿಸ್ಲಪಡ
ಬ್ಹತದನದ ಪನರಧಿಕನರಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಕೊರ್ೆಯ ಪನರಧಿಕನರದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಒಳಪಟ್ಟಟದಲಿಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ
ತ್ನನತ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಹಾನಿರತವ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯನತು ಅಂಥ ಹತದೆೆಗಳು ಲಭಯವದೆಲಿಿ ಅವುಗಳ
ಪೆೈಕ್ತ ಒಂದನತು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತೆ. ಕೊರ್ೆಯ ಪನರಧಿಕನರದ ಇಂಥ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ವರ್ನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ನಿಯತಕ್ತು ಹೊಂದಲತ ಅಹಾ
ಇರತವ

ಪರವಗಾದ

ಹತದೆೆ

(ಅಜಿಾಯಲಿಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ

ನಮೂದಿಸಿದ

ಹತದೆೆ

ಅಥವನ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಆ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಇತ್ರರ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದ ಖನಲಿ ಉಂಟ್ನದ ಅದೆೇ ಪರವಗಾದ
ಹತದೆೆಗಳ) ಯತ ಲಭಯವಲಿದಿದೆ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಕರಮನನತಗತ್ದಲಿಿ ಮತಂದಿನ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ
ಭರಿಸ್ಲತ ಪರಯತ್ತುಸ್ಲನಗತವುದತ. ಹಿೇರ್ೆ ಸರದಿಯ ಪರಕನರ ಭರಿಸ್ಲತದೆೆೇಶಿಸಿದ ಮತಂದಿನ ಪರವಗಾದ
ಹತದೆೆಯ ಆಯ್ದೆಯನತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಭರಿಸಿದೆರೆ ಮತ್ತು ಆ ಹತದೆೆಯತ ಲಭಯವದೆರ,ೆ
ಸ್ದರಿ ಹತದೆೆರ್ೆ ಅವರನತು ಭರಿಸ್ಲನಗತವುದತ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಆ ಪರವಗಾದ ಯನವುದೆೇ ಹತದೆೆಯನತು
ತ್ಮಮ ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸ್ದಿದೆರೆ, ಅಥವನ ಅವರ ಆಯ್ದೆಯ ಆ ಹತದೆೆ/ಹತದೆೆಗಳು
ಲಭಯವಲಿದಿದೆರೆ, ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಆ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಇತ್ರರ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದನಗಿ ಖನಲಿ ಉಂಟ್ನದ
ಆಯನ ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. ಇವುಗಳ ಪೆೈಕ್ತ
ಒಂದನತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತೆ. ಯನವುದೆೇ ಕನರಣ್ಗಳಂದನಗಿ
ಅಂಥ ಹತದೆೆಗಳು ಲಭಯವಲಿದಿದೆ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಕರಮನನತಗತ್ವನಗಿ ಅಹಾರಿರತವ ಮತಂದಿನ
ಪರವಗಾದ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಮೇಲಿನ ಕರಮದ ಅನತಸನರ ಒಂದನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ ಅವಕನಶ
ನಿೇಡಲನಗತವುದತ.
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ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಮಾಲೊೇಚನೆ:
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಆಯ್ದೆಗಳ ಅನವಯ ಸ್ಮನಲೊೇಚಿಸ್ಲಪಡಬ್ಹತದನದ
ಎಲನಿ ಹಂತ್ದ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಪನರಧಿಕನರ ಮಟಟದ ಎಲನಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಗಳು ಮತಕನುಯರ್ೊಂಡ
ನಂತ್ರವೂ ವವಧ ಕನರಣ್ಗಳರ್ನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ೆ ಹತದೆೆಯನತು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಲತ
ಸನಧಯವನಗದಿದೆ ಸ್ಂದಭಾದಲಿಿ, ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಪರಕ್ತರಯ್ದಯನತು ಸ್ಮನಪ್ತುರ್ೊಳಸ್ಲತ ಅಂತ್ತಮವನಗಿ
ವೃತ್ು ಪನರಧಿಕನರ ಮಟಟದಲಿಿ ಜ್ರತಗಿಸ್ಲನಗತವ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಆಹನವನಿಸಿ,
ಮೇಲೆ ವವರಿಸಿದ ಪರವಗಾಗಳ ಕರಮನನತಗತ್ವನಗಿ ಹತದೆೆಯನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲತ ಆ ಹಂತ್ದಲಿಿ
ಲಭಯವರತವ ಎಲನಿ ಖನಲಿ ಹತದೆೆಗಳಂದ (ಖನಲಿ, ಲಭಯ ಮತ್ತು ಇತ್ರರ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದ ಖನಲಿ
ಉಂಟ್ನದ ಹತದೆೆಗಳು) ಆಯ್ದೆ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಲನಗತವುದತ. ಈ ಅಂತ್ತಮ ಹಂತ್ದ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ೆ ಕರಮನನತಗತ್ವನಗಿ ಆಯ್ದೆರ್ೆ ನಿೇಡಲಪಟಟ ಹತದೆೆಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಒಂದನತು
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತೆ.
XIV.

ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ:
ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪಟಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾಯನತು
ಸ್ಲಿಿಸ್ದೆೇ ಇದೆಲಿಿ, ಅಂಥವರನತು ಕೂಡ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ನಾವಣೆ
ರ್ೊಳಸ್ಲನಗತವುದತ. ಇಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರಿರ್ೆ ಅನವಯ್ತಸ್ತವ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಪನರಧಿಕನರವು
ಕೆೈರ್ೊಳಳವ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯ ಕಡೆಯ ದಿನದಂದತ ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯಲಿಿ ಭನಗವಹಿಸ್ತ್ಕೆದತೆ.

XV.

ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಯನವುದೆೇ ಆಯ್ದೆಯನತು ನಮೂದಿಸ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಹನಜ್ರನಗಬೆೇಕ್ತರತವ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಪನರಧಿಕನರ:
ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ಯನವುದೆೇ ಆಯ್ದೆಗಳನತು ನಮೂದಿಸ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತ್ಮರ್ೆ ಅನವಯ್ತಸ್ತವ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ನ

ಪನರಧಿಕನರದ

ಸ್ಮಕ್ಷಮ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆರ್ೆ ಹನಜ್ರನಗತ್ಕೆದತೆ.
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ತ್ಮಮ

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ

ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ೆಯ

ಅನತಸನರ

XVI.

ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್್ನಿಯಮ ೩೨ ರಡಿ ಇರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತು:
ಅಪೆಕ್ಸ್ಪನರಧಿಕನರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತವ ವರ್ನಾವಣೆ ಪರಮನಣ್ದೊಳರ್ೆ ಹನಲಿ ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್- ನಿಯಮ
೩೨ ರಡಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಳಪಟಟಲಿಿ, ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರಸ್ಕು ಹೊಂದಿರತವ
ಹತದೆೆಗಳು “ಭರಿಸ್ಲತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರತವ ಹತದೆೆ”್ ಗಳಲಿಿ ಒಳರ್ೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಸ್ದರಿ ಹತದೆೆಗಳನತು
ಇತ್ರರತ ತ್ಮಮ ಆಯ್ದೆಯಲಿಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಹಂತ್ದಲಿಿ ನಿಯಮನನತಸನರ ಆ
ಹತದೆೆಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಬ್ಹತದತ.
ಈ ರಿೇತ್ತ ಇತ್ರರತ ಆ ಹತದೆೆಗಳನತು ಆಯ್ದೆ ಮನಡಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿದೆರೆ, ಸ್ದರಿ ಹತದೆೆಗಳಂದ
ತ್ೆರವನದ

ನಿಯಮ

೩೨

ರಡಿ

ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿದೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳರ್ೆ

ವರ್ನಾವಣೆ

ಮತ್ತು

ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆಯತ ಪೂಣ್ಾರ್ೊಂಡ ಮರತದಿನ ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ ೩೨ ರಡಿ ಖನಲಿ ಹತದೆೆಗಳಲಿಿ
ಸ್ಥಳನಿಯತಕ್ತುರ್ನಗಿ

ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು

ಕರಮ

ವೃತ್ುಗಳ

ಮತಖ್ಯ

ಕೆೈರ್ೊಳಳಬೆೇಕ್ತರತತ್ುದ.ೆ

ಅರಣ್ಯ
ಸ್ದರಿ

ಸ್ಂರಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗಳು/
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳರ್ೆ

ಈ

ರಿೇತ್ತ

ಅರಣ್ಯ
ಸ್ಥಳ

ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಳಸಿದ ನಂತ್ರವಷ್ೆಟೇ ಅವರ ಹತದೆೆರ್ೆ ವಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಮೂಲಕ ನಿಯತಕ್ತು
ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಕನಯಾ ವರದಿ ಮನಡಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತೆ.
ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್್ ನಿಯಮ ೩೨ ರಡಿ ನಿಯತಕ್ತುರ್ೂ
ೆ ಂಡಿರತವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ
ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ
ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ-೨೦೧೬ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯ ರಡಿ ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಅಜಿಾ ಸ್ಲಿಿಸ್ಲತ
ಅವಕನಶವರತವುದಿಲಿ.
XVII.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೆೇವನ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ
ಕತರಿತ್ತ:
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್) ಕನಯ್ದೆ, ೨೦೧೬ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೯ ಕೆೇವಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
ಸ್ಮನಲೊೇಚರ್ೆ ಮತ್ತು ವರ್ನಾವಣೆರ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೆೇವನ ಜೆೇಷ್ಕಠತ್ಯ
ೆ
ನಿಗದಿಯತ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕನಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆದೆೇಶಗಳಗನತಸನರ ಮತಂದತವರೆಯಲಿದೆ.
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XVIII.

ಸ್ೂಕ್ಷ ಹತದೆೆಗಳನತು ಭರಿಸ್ತವ ಕತರಿತ್ತ:
ಸ್ೂಕ್ಷ ಹತದೆೆಗಳರ್ೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಭರಿಸ್ತವನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು (ಅರಣ್ಯ
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್)
ಕನಯ್ದೆಯ, ೨೦೧೬ ರ ಕಲಂ ೪ ರಡಿ ಸ್ೂಚಿಸಿರತವಂತ್ೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳು
(ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್)
ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೧೯ ರ ನಿಯಮ ೮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ೯ ರಲಿಿನ ಷ್ಕರತ್ತುಗಳಗನವಯ ಭರಿಸ್ಲತ
ಕರಮಕೆೈರ್ೊಳಳಬೇೆ ಕ್ತರತತ್ುದೆ.
ವರ್ನಾವಣೆ ಅಜಿಾಯಲಿಿ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿಕನರಿಯತ ನಿಯಮ ೯(೪) ರನವಯ ಒದಗಿಸಿರತವ ಹೆಚಿುನ
ಮನಹಿತ್ತಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರತದಧ ಯನವುದೆೇ ಕಪತಪ ಚತಕೆೆಗಳಲಿದಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಕನಯಾಕ್ಷಮತ್ೆ
ರೆೇಟ್ಟಂಗ್ ೮ ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಿರ
ು ತವುದತ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನತು ಭರಿಸ್ಲತ ಕಡನಾಯ

XIX.

ಮನನದಂಡವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ
ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳ/ ತ್ಪನಸ್ಣನ ಠನಣೆ/ ಜನಗೃತ್ ದಳದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನತು ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತು
ರ್ೊಳಸ್ತವನಗ ಗಮನಿಸ್ಬೆೇಕ್ತರತವ ಅಂಶ:
ಯನವುದೆೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ೆ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳ/ ತ್ಪನಸ್ಣನ ಠನಣೆ/ ಜನಗೃತ್ ದಳದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ
ವರ್ನಾವಣೆ ರ್ೊಳಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯತಕ್ತು ರ್ೊಳಸ್ತವನಗ ಸ್ದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ ತ್ನು ಪೂಣ್ಾ
ಸೆೇವನವಧಿಯಲಿಿ ೨ ವಷ್ಕಾ ಅಥವನ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಅವಧಿರ್ೆ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಂಚನರಿ ದಳ/ ತ್ಪನಸ್ಣನ
ಠನಣೆ/ ಜನಗೃತ್ ದಳದ ಹತದೆೆಯಲಿಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿಲಿದಿರತವುದನತು ಕಡನಾಯವನಗಿ ಖನತ್ತರ
ಪಡಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕೆದತೆ.

XX.

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸ್ಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಸ್ಂಘದ ಹನಲಿ ಪದನಧಿಕನರಿಗಳರ್ೆ ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದ
ವರ್ನಯ್ತುಯ ಬ್ರ್ೆೆ ಸ್ಪಷ್ಟೇಕರಣ್:
ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ¹§âA¢UÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉÃªÉUÀ¼À
(CgÀtå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÜ¼À ¤AiÀÄÄQÛU¼
À À

¤AiÀÄAvÀæt) PÁAiÉÄÝ- ೨೦೧೬ ಮತ್ತು ನಿಯಮ- ೨೦೧೯ ಗಳಡಿ Cr C¢ü¸ÀÆa¸À®ànÖzÀÄÝ, ಸ್ದರಿ
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PÁAiÉÄÝ/ ನಿಯಮಗಳಲಿಿ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgg
À À ¸ÀAWÀzÀ ºÁ° ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ
ªÀUÁðªÀuÉ¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ¤ÃqÀ®Ä ಯನವುದೆೇ ಅವಕನಶ ಇಲಿದಿರತವ ಕನರಣ್ ಅವರಿರ್ೆ
ವರ್ನಾವಣೆಯ್ತಂದ ವಿನಾಯ್ತು ನಿೇಡಲಾಗನವುದಿಲಿ.
*******
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Appendix – IV

Annual calendar for counseling, general transfers and postings for
the year 2022-23
[As per Rule -12 of The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfers
and Postings of Forest Officers and Other Officials] Rules, 2019
Stage
1
2

3

4

5
6

7
8
9
10

Activity
Appointment of members to the Circle
and Divisional Authorities
Review of working strength of
officers/employees,
updating
the
website, identification of critical posts
and vacancies to be filled up at the
Divisional, Circle and State Authorities
Review
by
Apex
Authority,
determination of the scale of transfers
and issuing notification.
(inviting
application
from
all
employees to determine scale of
transfer,
receiving
requests
for
corrections regarding posts and
employee details and updating the
same, finalizing posts to be filled etc.,)
Submission
of
applications
by
employees shortlisted for transfer &
posting, and employees seeking
Contingent transfer & postings
Verification
of
applications
by
Controlling Officers and providing
additional inputs
Scrutiny of applications by different
Authorities, preparation of priority list
and
notification
of
counseling
schedule by the Apex Authority
State level counseling
Circle level counseling
Divisional level counseling
Circle level Counselling for completing
the Counselling Session

Starting date

End date
31st March 2022

01st April

15th June 2022

16th June 2022

30th July 2022

01st August 2022

03rd August 2022

04th August 2022

06th August 2022

08th August 2022

12th August 2022

16th August 2022
19th August 2022
23rd August 2022

18th August 2022
22nd August 2022
25th August 2022

26th August 2022

29th August 2022

