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ಮಹಿತಿ ಹಕುು ರ್ಯಿದೆ ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ
4(1)(ಬ) ದಖಲೆಗಳ ವಿವಯ (31.12.2021 gÀ°ègÀÄªÀAvÉ)

ಮಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಮಭ2005 ಅಧೆಮ 2 ನಿಮಭ 4(1)ಬ ಾರ್ಯ
ಾಕಟಿಸಿದ ಮಹಿತಿ.
ಈ ತನಿಖ ಠಣೆಮಲ್ಲೆ ಭುಖೆಗಿ ಈ ರ್ೆಳಗೆ ನಭೂದಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲೆ
ರ್ಮಾನಿವಾಹಿಸಲಗುವುದು.
1.1

ಎಲೆ ತಯಹದ ಹನಗಳನುು ತನಿಖ ಠಣೆಮಲ್ಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಡಿಸಿ ನೂೆನತೆ ಕಂಡು

ಫಂದಲ್ಲೆ ರ್ನೂನು ರಿೇತಿ ಕಾಭ ವಹಿಸುವದು
1.2

ಸೊಯ ರಜ್ೆಗಳಂದ ಯನಿಗೆ ಇಲ್ೆದೆ ಫಯುವ ಸಯಕು ಷಗಣೆ ಸಗೂ ಾಯಣಿಕ

ಹನಗಳಗೆ ಯಹದರಿಗಳನುು ನಿೇಡಲಗುವುದು.
1.3

ಮೇಟಯು ಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗಾಹಣೆ.

1.4

ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಯು ಹನ ರ್ಯ್ದೆ 1988. ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಯು ನಿಮಭಗಳು 1989ಯ

ಅಡಿಮಲ್ಲೆ ರ್ಮಾನಿವಾಹಿಸುವುದು.
1.5

ಕನಾಟಕ ಮೇಟಯು ಹನ ನಿಮಭ 1989 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲೆ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

1.6

ಕನಾಟಕ ಮೇಟಯು ಹನ ತೆರಿಗೆರ್ಯ್ದೆ ಭತುು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತುು

ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ತಿದುೆಡೆಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲೆರ್ಮಾನಿವಾಹಿಸುವುದು.
1.7

ಯಷೆು ಸುಯಕ್ಷತೆಮ ಫಗೆೆ ಅರಿವು ಭೂಡಿಸುವ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

1.8

ಮು ಮಲ್ಲನೆದ ಫಗೆೆ ಅರಿವು ಭೂಡಿಸುವ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

2) ಅದಯ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಭತುು ನೌಕಯಯ ಅಧಿರ್ರಿಗಳನುು ಭತುು ಕತಾವೆಗಳು
ಕಛೆೇರಿ ವಿಳಸ :- ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ ಸಗೂ ಸೆಚುುವ
ರ್ಮಾದಶಿಾ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಾಧಿರ್ಯ ಬೇದಯ ಸಗೂ ಷವಾಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ
ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಹುಮನಬದ ತನಿಖ ಠಣೆ ಹುಮನಬದ ಬೇದಯ ಜಿಲೆೆ.
2.1) ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು :- ಕಛೆೇರಿ ಭುಖೆಸಥರಗಿದುೆ, ಕಛೆೇರಿಮ
ಸಂೂರ್ಾ ಜ್ಬೆರಿ ನಿವಾಹಿಸುತುರೆ. ಕಛೆೇರಿಮ ಯವುದೆೇ ರ್ೆಲ್ಸರ್ೆು ಸಂಫಂದಿಸಿದಂತೆ
ಅಂತಿಭ ತಿೇಮಾನ ತೆಗೆದುರ್ೊಳುುವ ಅಧಿರ್ಯ ಸೊಂದಿಯುತುರೆ. ಸಿಫಬಂದಿಮ ಭತುು ರ್ೆಲ್ಸ
ರ್ಮಾಗಳ ಮೇಲ್ುಸುುರಿ ನಿಮಂತಾರ್, ಯನಗಿ ನಿೇಡುವದು ಭುಂತದವು, ಸಗೆಯ್ದೇ
ಸೆಚುುವರಿ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಾಧಿರ್ಯದ ರ್ಮಾದಶಿಾ ಸಗೂ ಷವಾಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ
ಅಧಿರ್ರಿಯಗಿಮೂ ಸಹ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುತುರೆ.
2.2) ಹಿರಿಮ / ಮೇಟಯು ಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು:- ತನಿಖ ಠಣೆಯಿಂದ ಸದು ಸೊೇಗುವ ಎಲೆ
ವಗಾದ ಹನಗಳನುು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಡಿಸಿ ನೂೆನತೆ ಕಂಡು ಫಂದಲ್ಲೆ ರ್ನೂನು ರಿೇತಿಮ
ಕಾಭವಹಿಸಿ ರಜ್ಸವ ಸಂಗಾಹಣೆ ಮಡುವುದು. (ಸೊಯ ರಜ್ೆದಿಂದ ಯನಿಗೆ ಇಲ್ೆದೆೇ
ಾೆೇಶಿಸುವ

ಹನಗಳಗೆ

ಯನಿಗೆ

ನಿೇಡುವುದು)

ಹನಗಳ

ಸಂಚಯವನುು

ನಿಮಂತಿಾಸುವುದು. ಸಗೂ ಯಷೆು ಸುಯಕ್ಷತೆ, ಮು ಮಲ್ಲನೆದ ಫಗೆೆ ಅರಿವು ಭೂಡಿಸುವುದು
ಸಗೂ ರ್ಲ್ರ್ಲ್ರ್ೆು ಮೇಲಧಿರ್ರಿಗಳಂದ ಫಯುವ ಆದೆೇಶದಂತೆ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
2.3). ಾಥಭ /ದಿವತಿೇಮ ಸಸಮಕಯು:- ವಸೂಲ್ಲಯದ ರಜ್ಸವವನುು ಬೆಂಕಿಗೆ ಜ್ಮ
ಮಡುವುದು ಷೆೇರಿದಂತೆ ಕಛೆೇರಿಮ ಎಲೆ ಕಡತಗಳನುು ಸಗೂ ವಹಿಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
ಮೇಲಧಿರ್ರಿಗಳ ಆದೆೇಶದಂತೆ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
2.4). ಡಿ.ಗೂಾಪ್ ನೌಕಯಯು:- ತನಿಖ ಠಣೆಯಿಂದ ಸದು ಸೊೇಗುವ ಹನಗಳನುು ನಿಲ್ಲೆಸಲ್ು
ಮೇಟಯು ಹನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯುಗಳಗೆ ಸಸಮ

ಮಡುವುದು ಹನ

ಚಲ್ಕಯನುು

ನಿಮಂತಿಾಸುವುದು, ಸಗೂ ಮೇಲಧಿರ್ರಿಗಳ ಆದೆೇಶದಂತೆ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

3)

. ಮೇಲ್ಲವಚಯಣೆ ಭತುು ಸೊಣೆಗರಿರ್ೆಮ ಮಗಾಗಳು ಷೆೇರಿದಂತೆ ತಿೇಮಾನ ತೆಗೆದು

ರ್ೊಳುುವ ಾಕಿಾಯ್ದಮಲ್ಲೆ ಅನುಸರಿಸಬೆೇರ್ದ ರ್ಮಾ ವಿಧನಗಳು
ಈ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲೆ ತನಿಖ ಠಣೆ ಆಗಿದುೆ, ತನಿಖ ಠಣೆಮ ಭುಖೆ ಉದೆೆೇಶ ಸೊಯ
ರಜ್ೆದಿಂದ ಫಯುವ ಷರಿಗೆ ಹನಗಳಗೆ ತತುಲ್ಲಕ ಸಗೂ ವಿವೆೇಷ ಯಹದರಿ ನಿೇಡುವುದಯ
ಜೊತೆಗೆ ರಜ್ಸವ ವಸೂಲತಿಗೊಳಸುವುದು. ಮೇಟಯು ಹನ ರ್ಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳನುು
ಉಲ್ೆಂಘನೆಗೊಳಸಿದಂತಹ ಹನಗಳ ವಿಯುದಥ ತನಿಖ ವಯದಿ ನಿೇಡಿ ರಜಿೇದಂಡ ಸಗೂ ತೆರಿಗೆ
ವಸೂಲತಿ ಮಡುವುದು.
ಯಹದರಿ ವಿತಯಣೆ ಾಕಯರ್ಗಳ ವಿಲೆೇರಿಗೊಳಸುವ ಸಂದಬಾದಲ್ಲೆ ಕಛೆೇರಿ ಭುಖೆಸಥಯ
ತಿೇಮಾನ ಅಂತಿಭಗಿಯುತುದೆ, ಸಗೂ ರಜ್ೆರ್ೆು ಫಯಬೆೇರ್ದ ತೆರಿಗೆಮನುು ಷೊೇರಿರ್ೆ
ಆಗದಂತೆ ಭುತವಜಿಾವಹಿಸಿ ರಜ್ಸವ ಸಂಗಾಹಣೆ ಮಡುವುದು.
ದಿನನಿತೆ ಸಂಗಾಹಣೆಗೊಂಡ ರಜ್ಸವ ಹರ್ವನುು ದಿನಂಾತಿ ಖಜನೆಗೆ ತುಂಫುವುದು
ಆಂತಿಭಗಿ ಷರಿಗೆ ಆಮುಕುರಿಂದ ನಿಗಧಿಗೊಳಸಿದ ರಜ್ಸವ ಗುರಿಮನುು ತಲ್ುುವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೆ
ರ್ಮಾ ನಿಾಹಕ ಸಿಫಬಂದಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಭಗಾದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲೆ ಾವತಾನ ರ್ಮಾಕಾಭವನುು
ಅನುಶಾನಗೊಳಸುವ ಸೊಣೆಗರಿರ್ೆಮನುು ನಿದೆೇಾಶಿಸಲಗುತುದೆ.
4)

ಅದಯ ರ್ಮಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅದು ಯೂಪಿಸಿಯುವ ಸೂತಾಗಳು:ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಭತುು ಅವಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆ ಫಯುವ

ಸಿಫಬಂದಿಮವಯು ಈ ರ್ೆಳಕಂಡ ರ್ಯ್ದೆ ಭತುು ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲೆ ಕತಾವೆ ನಿವಾಹಿಸಲಗುತುದೆ.
4.1). ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಯು ಹನಗಳ ರ್ಯ್ದೆ 1988
4.2). ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಯು ಹನಗಳ ರ್ಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
4.3). ಕನಾಟಕ ಮೇಟಯು ಹನ ನಿಮಭಗಳು, 1989

4.4). ಕನಾಟಕ ಮೇಟಯು ಹನ

ತೆರಿಗೆ ರ್ಯ್ದೆ ಭತುು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತುು

ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ತಿದುೆಡಿಗಳು.
5)

ಅದಯ ರ್ಮಾಗಳನುು ನೆಯೆೇರಿಸುವುದರ್ುಗಿಅದು ಸೊಂದಿಯುವ ಅಥ ಅದಯ

ನಿಮಂತಾರ್ದಲ್ಲೆಯುವ ಅಥ ಅದಯ ಉದೊೆೇಗಿಗಳು ಫಳಸುವ ನಿಮಭಗಳು, ಉ
ನಿಮಭಗಳು, ಅನುಸೂಚಿಗಳು, ರ್ೆೈಪಿಡಿಗಳು ಭತುು ದಖಲೆಗಳು:
5.1). ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಯು ಹನಗಳ ರ್ಯ್ದೆ 1988
5.2). ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಯು ಹನಗಳ ರ್ಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
5.3). ಕನಾಟಕ ಮೇಟಯು ಹನ ನಿಮಭಗಳು, 1989
5.4). ಕನಾಟಕ ಮೇಟಯು ಹನ

ತೆರಿಗೆ ರ್ಯ್ದೆ ಭತುು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತುು

ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ತಿದುೆಡಿಗಳು.
6). ಅದಯ ರ್ಮಾನಿೇತಿಮ ಯಚನೆ ಅಥ ಅದಯ ಅನುಶಾನರ್ೆು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಷವಾಜ್ನಿಕರೊಡನೆ ಸಮಲೊೇಚಿಸಲ್ು ಅಥ ಅದಯ ಾತಿನಿಧೆವಿಯುವಂತೆ ಮಡಲ್ು
ಇಯುವಂತಹ ಯವುದೆೇ ವೆವಷೆಥಮ ವಿವಯಗಳು:
-ಇಲ್ೆ7). ಭಂಡಳಗಳು, ರಿಷತುುಗಳು, ಸಮತಿಗಳು ಅಥ ಇತಯ ನಿಮಭಗಳು ಭತುು ಅದಯ
ಭಗಗಿ ಅಥ ಅದಯ ಸಲ್ಸೆಮ ಉದೆೆೇಶರ್ುಗಿ ಯಚಿತದ ಇಫಬಯು ಅಥ ಸೆಚುು
ವೆಕಿುಗಳನೊುಳಗೊಂಡ ಭಂಡಳಗಳ, ರಿಷತುುಗಳ, ಸಮತಿಗಳ ಭತುು ಇತಯ ನಿಮತರ್ಲ್ಲಕ
ಸಭೆಗಳು ಷವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಭುರ್ುಗಿಯುತುೆಯೇ ಅಥ ಅಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಗಳು
ಷವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಮುತುೆಯೇ ಎಂಫುದಯ ವಿವಯ ಟಿಿ.

ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಾದಿರ್ಯ ಬೇದಯ ಯವಯು ನಿೇಡುವ ಾಧಿರ್ಯದ
ನಿಮಭದಂತೆ ಮೇಟಯು ಹನ ರ್ಯ್ದೆ 1988 ಷೆಕ್ಷನ್ 68(1) ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲೆ ಷರಿಗೆ ಹನಗಳ
ಯಹದರಿ ನಿೇಡುವ ಅಧಿರ್ಯ ಸೊಂದಿಯುತುರೆ.
1)

ಅಧೆಕ್ಷಯು : ಜಿಲೆಧಿರ್ರಿಗಳು, ಬೇದಯ

2)

ಸದಸೆಯು : ಜಿಲೆ ಪೇಲ್ಲಸ್ ವರಿಶಾಧಿರ್ರಿಗಳು, ಬೇದಯ

3)

ರ್ಮಾದಶಿಾ: ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿ, ಬೇದಯ

4)

ಸೆಚುುವರಿ ರ್ಮಾದಶಿಾ : ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಹುಮನಬದ

ತನಿಖಠಣೆ, ಹುಮನಬದ
8). ತನಿಖ ಠಣೆಮ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಭತುು ನೌಕಯಯ ನಿದೆೇಾಶಿರ್ೆ :
ದನಭ
ಶಿಾೇ ಶಿವಶಂಕಯ

ಹುದೆೆ

ವಿಳಸ

ಾಭರಿ ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಹುಮನಬದ ತನಿಖಠಣೆ
ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ

,ಹುಮನಬದ ಬೇದಯ ಜಿಲೆೆ

ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು
9.1

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಯು ಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು ಸಯದಿಮ ಮೇಲೆ ರ್ೆೇಂದಾ ಕಛೆೇರಿ ಆದೆೇಶದ

ಮೇರೆಗೆ ರ್ಮಾ ನಿವಾಹಿಸುತುರೆ.
9.2

ಶಿಾೇ ಭಯತ ಭೊಸಲೆ, ದಿವತಿಮ ದಜೆಾ ಸಸಮಕಯು

ನಿವಾಹಿಸುತುರೆ.

ತನಿಖ ಠಣೆಮಲ್ಲೆ ರ್ಮಾ

10). ಅದಯ ವಿ.ನಿಮಭಗಳಲ್ಲೆ ಉ ಸಂಧಿಸಿಯುವಂತೆ ರಿಸಯ ವೆವಷೆಥಮೂ ಷೆೇರಿದಂತೆ ಅದಯ
ಾತಿಯಫಬ ಅಧಿರ್ರಿ ಭತುು ನೌಕಯಯು ಡೆಮುವ ತಿಂಗಳ ಗೌಯವಧನ:
ದನಭ

ಹುದೆೆ

ಭೂಲ್ ೆೇತನ

ಶಿಾೇ ಶಿವಶಂಕಯ

ಾಭರಿ ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ

---

ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ
ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು
11). ಎಲೆ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ವಿವಯಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವ, ಾಷುವಿತ ೆಚುಗಳನುು ಭತುು ಮಡಲದ
ಫಡಟೆಗಳ ವಯದಿಮನುು ಸೂಚಿಸಿ : ಅದಯ ಾತಿಯಂದುಏಜೆನಿಿಗೆ ಹಂಚಿರ್ೆ ಮಡಲದ
ಆಮವೆಮ.
ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ 2020-21 ಯವರೆಗೆ
ಲೆಕು ಶಿೇಶೆಾರ್ೆ

ಅನುದನ ಬಡುಗಡೆ

ಖಚಿಾನ ಬಫುು

ಶಿಲ್ುು

051 ಕಛೆೇರಿ ೆಚು

ಯೂ.1746755-00

ಯೂ. 1452019-00

ಯೂ.294736-00

071 ಕಟಿಡ ೆಚು

ಯೂ.102689-00

ಯೂ.102689-00

ಯೂ.00-00

195 ಷರಿಗೆ ೆಚು

ಯೂ.700000-00

ಯೂ.415690-00

ಯೂ.284310-00

12) ಹಂಚಿರ್ೆ ಮಡಲದ ಮಫಲ್ಗನೊುಳಗೊಂಡು, ಸಸಮ ಧನ ರ್ಮಾಕಾಭಗಳ ಜರಿಮ
ವಿಧನವನುು ಭತುು ಅಂತಹ ರ್ಮಾಕಾಭಗಳ ಪಲನುಬವಿಗಳ ವಿವಯಗಳು :
- ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ೆ13) ಅದು ನಿೇಡಿಯುವ ರಿಯತಿಗಳನುು ಅನುಭತಿ ತಾಗಳನುು ಅಥ ಅಧಿರ್ಯ ತಾಗಳನುು
ಡೆಮುವವಯ ವಿವಯಗಳು :- ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ೆ-

14). ಅದಯ ಫಳ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಅಥ ಅದು ಸೊಂದಿಯುವ ವಿದುೆನಾನ ಯೂರ್ೆು ರಿವತಿಾಸಿಯುವ
ಮಹಿತಿಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಯಗಳು :ಈ ತನಿಖ ಠಣೆಮು ಇದುವರೆಗೆ ಸಂೂರ್ಾ ಗರ್ಕಿೇಕಯರ್ಗೊಂಡಿಯುವದಿಲ್ೆ
15). ಷವಾಜ್ನಿಕ ಉಯೇಗರ್ುಗಿ ಗಾಂಥಲ್ಮವನುು ಅಥ ಚನಲ್ಮವನುು
ನಿವಾಹಿಸುತಿುದೆಲ್ಲೆ

ಅದಯ

ರ್ೆಲ್ಸದ

ಸಭಮವನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ

ಮಹಿತಿ

ಡೆಮಲ್ು

ಷವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಬೆವಿಯುವ ಷೌಲ್ಬೆಗಳ ವಿವಯಗಳು :

ಕಛೆೇರಿ ಸಭಮ:- ತನಿಖ ಠಣೆ ದಿನವಿಡಿ 24 ಗಂಟೆ ರ್ಲ್ ರ್ಮಾನಿವಾಹಿಸುತುದೆ.
ಷವಾಜ್ನಿಕಯ

ಉಯೇಗರ್ುಗಿ

ಗಾಂಥಲ್ಮ

ಅಥ

ಚನಲ್ಮ

ಈ

ವಯಗೆ

ಅಸಿಥತವದಲ್ಲೆಯುವುದಿಲ್ೆ.
16). ಷವಾಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸೆಸಯುಗಳು. ದನಭಗಳು ಭತುು ಇತಯ ವಿವಯಗಳು
16.1) ಷವಾಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿರ್ರಿ - ಶಿಾೇ ಶಿವಶಂಕಯ ಾಭರಿ ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ
ಅಧಿರ್ರಿಗಳು, ಹುಮನಬದ ತನಿಖಠಣೆ, ಹುಮನಬದ
16.2) ಮೇಲ್ಾನವಿ ಾಧಿರ್ಯ - ಶಿಾೇ ಸಿ.ಭಲ್ಲೆರ್ಜ್ುಾನ, ಜ್ಂಟಿ ಷರಿಗೆ ಆಮುಕುಯು, ಕಲ್ಫುಯಗಿ
ವಿಭಗ, ಕಲ್ಫುಯಗಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಆಫೇಸ್ ಕಂೌಂಡ, ಷೆೇಡಂ ಯಷೆು, ಕಲ್ಫುಯಗಿ

ತನಿಖ ಠಣೆಮಲ್ಲೆ ಕತಾವೆ ನಿವಾಹಿಸುತಿುಯುವ ಅಧಿರ್ರಿ/ ಸಿಫಬಂಧಿಗಳ ವಿವಯ
ಕಾಭ

ಅಧಿರ್ರಿ/ ಸಿಫಬಂಧಿಗಳ ವಿವಯ

ೆೇತನ ವೆಾೇಣಿ

ೆೇತನ ಯೂ

43100- ಸಗೂ ಇತರೆ

---

ಸಂಖೆೆ
1

ಸ.ಾ.ಷ. ಅಧಿರ್ರಿ

-- ರಿಕು

ಬತೆೆಗಳು
2

ಸ.ಾ.ಷ. ಅಧಿರ್ರಿ

-- ರಿಕು

43100- ಸಗೂ ಇತರೆ
ಬತೆೆಗಳು

--

3

ಾ.ದ.ಸ

-ರಿಕು

27650- ಸಗೂ ಇತರೆ

--

ಬತೆೆಗಳು
4

ಶಿಾೇ ಭಯತ ಭೊಸಲೆ ದಿವ.ದ.ಸ

21400- ಸಗೂ ಇತರೆ

23500/-

ಬತೆೆಗಳು
5

ಶಿಾೇ ಶಿಾೇನಿಸ ಬ (ಗೂಾ ಡಿ)

19950-37900

36000/-

6

ಶಿಾೇ ಷಮಫಣಾ (ಗೂಾ ಡಿ)

19950-37900
+ 950

38850/-

ಷವಾಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿರ್ರಿ
ಸಸಮಕ ಾದೆೇಶಿಕ ಷರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿ,
ಹುಮನಬದ ತನಿಖ ಠಣೆ ಹುಮನಬದ

