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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

GOVERNMENT OF KARNATAKA 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು) ರವರ ಕಛೇರಿ 

Office of the 

Principal Chief Conservator of Forests 

(Head of Forest Force) 

 

 

ಅರಣ್ಯ  ಭವನ, 18ನೇಅಡ್ಡ 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/B4(EST)/72/2022-PnR 

 

E -975377 

Date:- 06-01-2023 

 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪನ 
 

ವಿಷಯ:- ದಿನಂಕ:01-01-2020ರಿಂದ 09-12-2021ರವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಥ ಳೀಯ ವೃಂದದ (HK) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) 

ವೃಂದದ ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತ ಪ್ಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List) 

ಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವ ಬಗೆೆ . 
 

ಉಲ್ಲ ೀಖ:- 

 

1. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಪ್ತರ  ಸಂಖ್ಯಯ : ಬಿ4/ಸಿಬಬ ಂದಿ/ಸಿಆರ್-97/2020-21, 

ದಿನಂಕ:17-03-2022. 

2. ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ-10(1). 

3. ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಪ್ತರ  ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಿಆಸುಇ 106 ಸ್ತನನಿ 2021, ದಿನಂಕ:10-

12-2021. 

ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆ: 

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

ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಸಾಲಿನಲಿಲ  ಪ್ರ ತಿಯಂದು ವಂದದಲಿಲ ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳ ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ  

(Seniority List) ಯನ್ನು  ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಡ ಯವಾಗಿರುತೆದೆ. 

2. ಉಲ್ಲ ೇಖ್ (1)ರಲಿಲ ನ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಪ್ತರ ದಲಿಲ  ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಕನಾಟ್ಕದ ಸಥ ಳಿೇಯ 

ವಂದದ (HK)  ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ವಂದದ ದಿನಂಕ: 27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 

ರವರೆಗೆ ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ನಿಯಮಗಳನವ ಯ ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ  (Seniority List)ಯನ್ನು  ಅಂತಿಮವಾಗಿ 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ  1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲ್ಯಗಿರುತೆದೆ. 

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

ದಿನಂಕ:10.12.2021ರಲಿಲ  “ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ಸ್ತೇವೆಗಳಲಿಲ ನ ಯಾವುದೆೇ ವಂದದ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು  

ಭತಿಾ ಮಾಡ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂದ ಮತೆ್ತ  ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಾಗಿ ಅನ್ನಪಾತ/ಪ್ರ ತಿಶ್ತ ಪ್ರ ಮಾಣ್ವನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡ್ತಸಿದೆಲಿಲ , ನಿಗದಿಪ್ಡ್ತಸಿದ 

ಅನ್ನಪಾತ /ಪ್ರ ತಿಶ್ತದನವ ಯ ಹುದೆೆ  ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಳಿಗೆ 

ಒಟ್ಟಟ  ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು  ವಗಿೇಾಕರಣ್ ಮಾಡ್ತಕಕ ದೆು . ಈ ಉದೆೆ ೇಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಆ ವಂದದಲಿಲ ನ ಶಾಶ್ವ ತ 

ಹುದೆೆ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾತಾಕ ಲಿಕ ಹುದೆೆ ಗಳು ಸಹ ಒಳಗಂಡ್ತರುತೆವೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತೆ್ತ  

ಮುಂಬಡೆ್ತಗಾಗಿ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಕ ಂಡ್ಂತೆ ವಗಿೇಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 

ವಗಿೇಾಕರಿಸಿದ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಂದಲ್ೇ ಮತೆ್ತ  ಮುಂಬಡೆ್ತಗಾಗಿ ವಗಿೇಾಕರಿಸಿದ 

ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು  ಮುಂಬಡೆ್ತಯಂದಲ್ೇ ಭತಿಾ ಮಾಡ್ತಕಕ ದೆು ”್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 

ಮುಂದುವರೆದು, ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಸಂಖ್ಯಯ :DPAR 48 SSR 75  ದಿನಂಕ: 
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05.07.1976ರಲಿಲ  ಬ್ಲಲ ಕ್ ಅವಧಿಯನ್ನು  ವಿಂಗಡ್ತಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  

ನಿಗದಿಪ್ಡ್ತಸಿದೆು , ಈ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನದ ಕಂಡ್ತಕೆ 3(c) ರಂತೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತೆ್ತ  ಬಡೆ್ತಯ 

ನಡುವೆ ಅನ್ನಪಾತವು ದಿನಂಕ:10.12.2021ರ ಆದೆೇಶ್ದಂತೆ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಂಡ್ತದೆ ರಿಂದ 

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

ಮುಕೆಾಯಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತೆದೆ. 

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

ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಿ ಆದೆೇಶ್ಗಳು/ಸುತೆ್ೇಲ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ದಿನಂಕ:01-01-2020 ರಿಂದ 09-12-

2021ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಕನಾಟ್ಕದ ಸಥ ಳಿೇಯ ವಂದದ (HK) ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ 

(Typist) ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ ವಂದದಲಿಲ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಿಲ  ಯಾವುದೆೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಆದಾಗೂಯ  ದಿನಂಕ:01-01-2020 ರಿಂದ 09-12-2021ರ ವರೆಗಿನ 

ಅವಧಿಗೆ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಉದಭ ವವಾದ ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ಹುದೆೆ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಬಂಧ-1ರಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಂದದಲಿಲ  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ್ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಕನಾಟ್ಕದ ಸಥ ಳಿೇಯ ವಂದದ (HK) ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ 

ಪ್ಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List) ಯನ್ನು  ಅನ್ನಬಂಧ-2 ರಲಿಲ  ಶೂನಯ  ಮಾಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು 

ತಿೇಮಾಾನಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ಆದೆೇಶ್.  

ಆದೀಶ 

ಪ್ರ ಸೆಾವನಯಲಿಲ  ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶ್ಗಳ ಹಿನು ಲ್ಯಲಿಲ , ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ 

(ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 10(1)ರನವ ಯ ದಿನಂಕ:01-01-2020 ರಿಂದ 09-12-2021ರ 

ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಕನಾಟ್ಕದ ಸಥ ಳಿೇಯ ವಂದದ (HK) ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ಕರಡು 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List) ಯನ್ನು  ಅನ್ನಬಂಧ -1 ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಬಂಧ -2 ರಲಿಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿ 

ಆದೆೇಶಿಸಿದೆ. 

ಈ ಕರಡು ಜ್ಯ ೇಷ್ಟ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯ ಕುರಿತ್ತ ಬ್ಲದಿತರಾದವರು ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷಟ  ರೀತಿಯಲ್ಲಲ  

ಪೂರಕ ಸಮರ್ಾನೀಯ ದಾಖಲ್ಯತಿಗಳೃಂದಿಗೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ವೆಬ್ ಸ್ತೈಟ್ www.aranya.gov.in ರಲಿಲ  ಈ 

ಆದೆೇಶ್ವನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದ 21 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖ್ಯಯ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ 

“b4sec.pccf@gmail.com”್ರ ಮೂಲ್ಕ ಸಲಿಲ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ.  

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

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

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡ್ತಸಿದೆ. ಅಲ್ಲ ದೆೇ, ಅಸಪ ಷ್ಟ  ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ 

ದಿನಂಕ ಮೇರಿ ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಆಕೆಷ ೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುವುದಿಲ್ಲ . 

 

 

ಪರ ಧಾನ ಮುಖಾ  ಅರಣಾ  ಸೃಂರಕ್ಷಣಾಧಿರ್ಕರ 

(ಅರಣ್ಯ  ಪ್ಡೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು) 
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ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುೃಂದಿನ ಕರ ಮರ್ಕಾ ಗಿ: 

1. ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

2. ಎಲ್ಯಲ  ಅಪ್ರ ಪ್ರ ಧಾನ ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

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

ಈ ಆದೆೇಶ್ವನ್ನು  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ವೆಬ್್ಸ್ತೈಟ್ನಲಿಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲು. 

4. ಎಲ್ಯಲ  ಮುಖ್ಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

5. ಎಲ್ಯಲ  ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

6. ಎಲ್ಯಲ  ಉಪ್ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

7. ಎಲ್ಯಲ  ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. 

8. ಎಲ್ಯಲ  ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಕನಾಟ್ಕದ ಸಥ ಳಿೇಯ ವಂದದ (HK) ಬರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ವಂದದ 

ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳಿಗೆ – ಇಲ್ಯಖಾ ವೆಬ್್ಸ್ತೈಟ್ನಲಿಲ  ಈ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆಯ ಮೂಲ್ಕ. 
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ಅನುಬಂಧ -1 
ಭಾಗ-1 

 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ವಾಸ್ತ ವಿಕ ಮಾಹಿತಿ 
 

ದಿನಂಕ: 01.01.2020 ರಂದ 09.12.2021 ರವರೆಗಿನ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಾಟಕದ ಸ್ಥ ಳೀಯ ವಂದದ (HK) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ರಾಜ್ಾ  

ಮಟಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಾ ೀಷ್ಟ ತಾ ಪಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List) 

ದಿನಂಕ: 06-01-2023 

ಸ್ಥ ಳ: ಬೆಂಗಳೂರು 

ಪರ ಧಾನ ಮುಖ್ಾ  ಅರಣಾ  ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ 

(ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು) 

ಕ್ರ . 

ಸ್ೆಂ 

ವೆಂದದ 

ಹೆಸ್ರು 

ಬ್ಲಾ ಕ್ ಅವಧಿ 

ಬ್ಲಾ ಕ್ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  

ಉದಬ ವವಾದ 

ರಿಕ್ತ  

ಸ್ಥಥ ನಗಳು 

ವೆಂದ ಮತ್ತತ  

ನೇಮಕಾತಿ 

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ  

ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲಾ

ದ ಕೇಟಾ 

ವೆಂದ ಮತ್ತತ  

ನೇಮಕಾತಿ 

ನಿಯಮಗಳನವ ಯ 

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಮತ್ತತ  ಮುೆಂಬಡಿತ ಗೆ 

ವರ್ೇೀಕ್ರಿಸ್ಲಾದ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯ  

ವಾಸ್ತ ವವಾರ್ 

ಭತಿೀ 

ಮಾಡಲಾದ 

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 ಕರತೆ 

ನೇರ 
ಮುೆಂಬ

ಡಿತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂಬ

ಡಿತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂ

ಬಡಿತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂ

ಬಡಿತ  
ನೇರ 

ಮುೆಂಬ

ಡಿತ  

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

1 

ಬರಳಚ್ಚು

ಗಾರರ 

(Typist) 

01.01.2

020  

09.12.2

021 
0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 9* 0 

2020:- 

ನಿವತಿತ ಯಾರ್ರುವುದಿಲಾ . 

2021:- 

ನಿವತಿತ ಯಾರ್ರುವುದಿಲಾ . 

 

*ದಿನೆಂಕ್:01-01-2020ರ 

ಹೆಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  

ವಯೇ ನಿವತಿತ /ಬಡಿತ /ವೆಂದ 

ಬದಲಾವಣೆ/ರಾಜೇನಮೆ

ಯೆಂದ ಉದಬ ವವಾದ 

ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಥ ನಗಳು: 09 
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ಅನುಬಂಧ-2 

ದಿನಂಕ:01-01-2020 ರಂದ 09-12-2021 ರವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಾಟಕದ ಸ್ಥ ಳೀಯ ವಂದದ (HK) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) 

ರಾಜ್ಾ ಮಟಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಾ ೀಷ್ಟ ತಾ ಪಟ್ಟಟ  (Draft seniority List). 
 

1. ಇಲ್ಯಖೆ :ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆ 

2. ವಂದದ ಹೆಸ್ರು : ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) 

3. ವಂದದಲಿ್ಲನ ಒಟ್ಟಟ  ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಸ್ಂಖೆಾ : 11 [10 (80%)+1 (8%)] 

4. ನೀಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನೀಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ: ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ 
 

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪರ್ನ ಪತರ  ಸಂಖೆಯ : ಪರ ಮುಅಸಂ (ಅಪಮು)/ಬಿ4/ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ/ ಸಿಆರ್-97/2020-2021, ದಿರ್ನಂಕ:17-03-2022ರಲಿ್ಲ  

ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ಜ್ಾ ೀಷ್ಟ ತಾ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ದಿರ್ನಂಕ:27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2019 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯ ೇಷಿ್ ತೆ) 

ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 10(1)ರನವ ಯ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಾಟಕದ ಸ್ಥ ಳೀಯ ವಂದದ (HK) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) ವಂದದ 

ಅಂತಿಮ ಜ್ಯ ೇಷಿ್ ತಾ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಜ್ಯ ೇಷಿ್ ತಾ ಕರ ಮ ಸಂಖೆಯ :01 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುತತ ದೆ. 

 

ದಿನಂಕ: 01-01-2020 ರಂದ 09-12-2021ರ ಅವಧಿಗೆ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಾಟಕದ ಸ್ಥ ಳೀಯ ವಂದದ (HK) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) 

ರಾಜ್ಾ  ಮಟಟ ದ ಕರಡು ಜ್ಾ ೀಷ್ಟ ತಾ ಪಟ್ಟಟ  (Draft Seniority List). 

 

ಕರ . 

ಸ್ಂ. 

 

ಹೆಸ್ರು 

 

ಮೀಸ್ಲ್ಯತಿ ವಗಾ 

 

ಜ್ನಮ ದಿನಂಕ 

 

ಸೀವೆಗೆ ಸೀರದ 

ದಿನಂಕ 

 

ವಾಸ್ತ ವವಾಗಿ 

ಮಂಬಡ್ತತ  

ಹಂದಿದ ದಿನಂಕ 

ಅರ್ಾತಾ 

ದಿನಂಕ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ದಿರ್ನಂಕ: 01-01-2020 ರಿಂದ 09-12-2021ರ ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಾಟಕದ ಸ್ಥ ಳೀಯ ವಂದದ (HK) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರ (Typist) 

ವಂದದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೆೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ನಡೆದಿರುವುದಿಲಿ್ .  ಈ ವಂದದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  ಸಕಾಾರದ ಪತರ  ಸಂಖೆಯ : 

ಅಪಜೇ 005 ಅಅಸೇ 2014, ದಿರ್ನಂಕ:07.07.2014ರಲಿ್ಲ  ಹೊರಗುತಿತ ಗೆ ಮೂಲ್ಕ ಭತಿಾ ಮಾಡಲು ಆದೆೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯು 

ಶೂನಯ ವಾಗಿರುತತ ದೆ. 

ದಿನಂಕ: 06-01-2023 

ಸ್ಥ ಳ: ಬೆಂಗಳೂರು 

ಪರ ಧಾನ ಮಖ್ಾ  ಅರಣಾ  ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ 

(ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು) 
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