2015ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನವರಗ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಕರ.ಸಿಂ

ಕಡತ ಸಿಂಖ್ೆ

ಕಡತಗಳ ವಿಷಯ

1.

DKC/31016/2/2015

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ನೇಡುವ ಬಗೆ

2.

DKC/31016/4/2015

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕಸನ/ಕಪ್ುಪ್ಾರ/ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಿಂದಿಯವ GPF ಡ್ಾರ

3.

DKC/31016/6/2015

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಚ್ ಆರ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ

4.

DKC/31016/1/2015

2015-16ನೇಸಾಲಿನ ಕ.ಪ್ು.ಪ್ಾರ/ ಕಸನ -ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ವೇತನ ಬಟವಾಡ್

5.

DKC/31033/2/2015

ಶ್ರೀಮತಿ ದುಗಾಾ ಸಿ ಆವತಿಾ, ಜಿಂ.ನ ಇವರ ಮನವಿಯಿಂತ ಫಾರಿಂ 16ನೇಡುವ

6.

DKC/13011/50/2015

ಕನನಡ ಮತುು ಸಿಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ್ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ೇಳಿಸುತಿುರುವ

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಬಗೆ
ಬಗೆ
ಕಷಟಪ್ರಿಸಿಿಯಲಿಿರುವ ಸಾಹಿತಿ/ಕಲಾವಿದರಿಗ ಮಾಸಾಶನ ಮಾಗಾಸ ಚಿಗಳನುನ,
ನಾಾಟಕ ಸಕ್ಆರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಯೇಜನ, ಕಯಾಕರಮ ಸಿಂಯೇಜನ ಹಾಗ
ಸಾಿಂಖ್ೆೇಕ ಇಲಾಖ್, ಬಹುಮಾಹಡಿ ಕಟಟಡ ಬಿಂಗಳ ರು ಇವರಿಗ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.

7.

DKC/31016/37/201

ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕಡತ

6
8.

DKC/31032/3/2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸಟ-2016ನೇ ಮಾಹಯ ವಚ್ಚದ KFC 62Bನುನ

9.

DKC/31016/50/201

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಹಬಬದ ಮುಿಂಗಡ ಪ್ಾವತಿ ಬಗೆ

ಮಾಪ್ಾಡಿಸಿಕ ಡುವ ಬಗೆ

6
10.

DKC/31020/6/2016

Statement of Expenditure

11.

DKC/31016/52/201

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾೆಣ ನಧಿ ಮತುು ಕನಾಾಟಕ ರಾಜೆ ಸಕಾಾರಿ

6

ನೌಕರರ ಸಾಮ ಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೇಜನಾ ಹಣ ಡ್ಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

12.

DKC/31016/49/201
6

13.

DKC/31016/48/201

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಿಂದಿಯ ಸಾಮಾನೆ ಭವಿಷೆ ನಧಿ/ ಅಿಂತಿಮ ಭವಿಷೆ ನಧಿ
ಡ್ಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ (2016-17)
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ನಮರತ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಇವರ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನನು ಹಚ್ ಆರ್
ಎಿಂ ಎಸ್ ನಲಿಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

6
14.

DKC/31025/9/2016

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೃಷಣಯೆ, ಲಕಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಿಚಾರಣಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ

15.

DKC/31016/35/201

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ ಯಾಕಲಾ, ದಲಾಯತ ಇವರ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತೆಳನುನ ನೇಡುವ

ಕ ೇರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಡತ.
ಬಗೆ.

6
16.

DKC/31016/33/201

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

6
17.

DKC/31016/3/2017

ದಿ. ಬಾಲಕೃಷಣ ದಿಿ.ದ.ಸ ಇವರ ವೈದೆಕೇಯ ವಚ್ಚ ಮರುಪ್ಾವತಿ ಕುರಿತು

18.

DKC/31016/10/2016

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಆರ್. ಮೈಥಿಲಿ, ರಿಜಿಸಾಟರ್, ಕನಾಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಇವರ
ವಯೇನವೃತಿುಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖ್ಾತಯ ಅಿಂತಿಮ ಪ್ಾವತಿ
ಕುರಿತಾಗಿ ಸಿಬಬಿಂದಿ ಶಾಖ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

19.

DKC/31016/14/2016

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೃಷಣ, ದಲಾಯತ 25 ವಷಾದ ಮುಿಂಬಡಿುಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಹಚ್ ಆರ್

20.

DKC/31016/19/2016

ಶ್ರೀ ಎಿಂ ರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ನರೇಾಶಕರು ರಾಮನಗರ ಇವರನುನ ಕಸನ ಹಚ್

21.

DKC/31016/2/2017

ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಕಜಿಐಡಿ ಸಾಲ ಮತುು ಕಟಾವಣ ವಿವರಗಳು.

22.

DKC/31016/23/201

ಶ್ರೀ ದತುಪ್ಪ ಸನ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ವೇತನ ವೆತಾೆಸವನುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆ

ಎಿಂ ಎಸ್ ನಲಿಿ ಮನವಿ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.
ಆರ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ನಿಂದ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

6
23.

DKC/31016/36/201
6

ಹಚ್ ಆರ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ನಲಿಿ ಆಧಾರ್ ಸಿಂಖ್ೆಯನುನ ಅಪ್ ಡ್ೇಟ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

24.

DKC/31016/2/2016

ಕ ಸುಧಿೇಿಂದರ ಇವರ ನವೃತರತಿ ನಿಂತರದ ಜ ನಗದಿೇಕರಣದ ಬಗೆ

25.

DKC/37015/26/201

ಶ್ರೀ ದತುಪ್ಪ, ಪ್ರಸುುತ ಸಹಾಯಕ ನರೇಾಶಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ ಇವರು ಗ ರಫ್

6

'ಸಿ' ವೃಿಂದದಲಿಿ ಪ್ಡ್ದಿರುವ ಹಚ್ುಚವರಿ ವೇತನವನುನ ಸಕಾಾರಕಾ ಮರುಪ್ಾವತಿಸುವ
ಬಗೆ.

26.

DKC/31016/11/2016

ಜಿಲಿಯಲಿಿ ಕಾಯಾವೆವಸಿಯ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿುರುವ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ

27.

DKC/31016/51/2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾೆಣ ನಧಿ ಮತುು ಕನಾಾಟಕ ರಾಾ್ಜಯ

28.

DKC/31016/27/201

ಶ್ರೀ ಸುಧಿೇಿಂದರ ಕ, ಜಿಂಟಿ ನರೇಾಶಕರು (ನ) ಇವರ ನವೃತಿು ನಿಂತರದ ಬಿಲುಿಗಳನುನ

6

ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರದ ಕಡತ.
ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮ ಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೇಜನಾ ಹಣ ಡ್ಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆ

29.

DKC/31016/18/2016

ಪ್ತಾರಿಂಕತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಷಾಕ ವೇತನ ಬಡಿು ಪ್ಡ್ಯಲು ಹ ಸ ಪ್ೇಸಿಿಪ್

30.

DKC/31016/53/201

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರಾಯ ತರಿಗ ಕಟಾವಣ ಕುರಿತು

ನೇಡುವ ಪ್ದಧತಿ ನಲಿಿಸುವ ಬಗೆ ಬಿಂದಿರುವ ಸಕಾಾರದ ಸುತ ುೇಲ ಕುರಿತು.

6
31.

DKC/31033/2/2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರಾಯ ತರಿಗ ಕಟಾವಣ ಕುರಿತು

32

DKC/31016/7/2016

ಕನನಡ ಮತುು ಸಿಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳಿಗ ಅಿಂತಿಮ ವೇತನ

33.

DKC/31016/8/2016

ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಶ್ರವಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರ ದ ಸ ಇವರ ದಿಂಡನಾ ಆರೇಶದ ಜಾರಿ ಕುರಿತು.

34.

DKC/31016/28/201

ರವಿೇಿಂದರ ಕಲಾಕಷೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಹಚ್ ಆರ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ದ ರುಗಳ

6
35.

DKC/31016/60/201

ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ನೇಡುವ ಬಗೆ.

ನವಾಹಣ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ರೇವರಾಸ ಪ್ೈ, ರಿಜಿಸಾಟಾರ್ ಇವರ ವೇತನ ಬಾಕ ಕುರಿತು.

6
36.

DKC/31033/1/2017

೨೧೦೬-೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರಾಯ ತರಿಗ ನಮ ನ ಭತಿಾ

37.

DKC/31016/38/201

ಕನನಡ ಮತುು ಸಿಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ್ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಹಚ್ ್ಾ್ ಆರ್ ಎಿಂ ಎಸ್

6

ದ ರುಗಳ ನವಾಹಣ ಕುರಿತ ಕಡತ

38.

DKC/31016/16/2017

ಶ್ರೀ ಸುಧಿೇಿಂದರ ರಿಜಿಸಾಟಾರ್್ಾ್ಕನಾಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಇವರ ಗಳಿಕ ರಜ

39.

DKC/31016/44/201

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರಾಯ ತರಿಗ ಕುರಿತು

ನಗದಿೇಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

7
40.

DKC/31016/42/201

CM Dashboard

7
41.

DKC/31016/41/2017

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಮತುು ಪ್ುಸುಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ

42.

DKC/31016/37/201

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಿಂದರ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ NPS ದ ರುಗಳ ಕುರಿತು

ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ವೇತನ ಕುರಿತು.

7
43.

DKC/31016/36/201

KGID 2017-18

7
44.

DKC/31016/35/201

GPF ಆರೇಶಗಳು

7
45.

DKC/31016/33/201

MPIC 2017-18 (MMR)

7
46.

DKC/31016/31/2017

HRMS ನಲಿಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆ

47.

DKC/31016/30/201

ಶ್ರೀ ಕ.ಈಶಿರಾಚಾರಿ, ದಲಾಯತ ಇವರ ಅಿಂತಿಮ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ನೇಡುವ

7
48.

DKC/31016/29/201
7

ಬಗೆ
ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಸ್.ಶ್ರವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಧೃಢೇಕೃತ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ನೇಡುವ
ಬಗೆ

49.

DKC/31016/28/201
7

50.

DKC/31016/27/201
7

ಶ್ರೀ ಮಹಾರೇವಯೆ, ಪ್ತಾರಿಂಕತ ವೆವಸಾಿಪ್ಕರು ಇವರ ಸಾಮಾನೆ ಭವಿಷೆ ನಧಿಯ
ಅಿಂತಿಮ ಮೊತು ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
ಶ್ರೀ ಎನ್ ಹರಿಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ನರೇಾಶಕರು, ಇವರ ಸಾಮಾನೆ ಭವಿಷೆ ನಧಿ
ಜಮೆ ಕಟಾವಣಯ ವಿವರಗಳು ನೇಡುವ ಬಗೆ.
ಅಿಂತಿಮ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ನೇಡುವ ಬಗೆ2017-18

51.

DKC/31016/18/2017

52.

DKC/31016/1/2016

ಶ್ರೀ.ಬಲವಿಂತರಾವ ಪ್ಾಟಿೇಲ್ ಜಿಂ.ನರೇಾಶಕರು(ಸು.ಕ) ಇವರ ವೇತನ ಪ್ಾವತಿ

53.

DKC/31016/26/201

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎನ್ ಕುಳಳಯೆ ಸಹಾಯಕ ನರೇಾಶಕರು ಕ ಡಗು ಜಿಲಿ ಇವರನುನ

6
54.

DKC/31016/34/201

ಬಗೆ
ಹಚ್.ಆರ್.ಎಿಂ.ಎಸ್ ನಿಂದ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಇ ಸಿ ಎಸ್ ಮ ಲಕ ಸಾಲ ಪ್ಾವತಿ ಕ ೇರಿ ಮನವಿ

6
55.

DKC/31016/46/201

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ LIC ಪ್ಾಲಿಸಿ ಲಾೆಪ್್ ಆಗುತಿುರುವ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೇಡುವ ಕುರಿತು.

6
56.

DKC/31016/55/201

ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಶ್ರವಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಕಸನ, ಬಿಂಗಳ ರು

6
57.

DKC/31016/40/201
6

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಾಗ ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಸಕಾಾರ ಕ ೇರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕಡತ

58.

DKC/31016/4/2016

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಆರಾಯ ತರಿಗ

59.

DKC/31016/61/2016

ನಮಾಲ ಮಠಪ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ನರೇಾಶಕರು, ಮೈಸ ರು ಇವರ ರಾಖಲಗಳನುನ

60.

DKC/31016/47/201

ಶ್ರೀ ಕ ಟೀಶ್ ಮರಬನಹಳಿಳ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಇವರ ಹಸರನುನ ಎನ್ ಪಿ ಡಸ್ ನಲಿಿ

6

HRMSನಿಂದ ರಾಖಲಗಳನುನ transfer out ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆ

61.

DKC/31016/42/201
6

ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸರಸಿತಿ ನವೃತು ಸಹಾಯಕ ನರೇಾಶಕರು ಕನನಡ ಮತುು ಸಿಂಸೃತಿ
ಇಲಾಖ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಾ್ಲಿ ಇವರಿಗ ಬೇಬಾಕ ನೇಡುವ ಬಗೆ

62.

DKC/31016/11/2016

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಿಂತಮಮ ಸ.ನ(ನವೃತು) ಇವರ ಗಳಿಕ ರಜ ನಗದಿೇಕರಣ ಡ್ಾರ ಮಾಡುವ

63.

DKC/31016/56/201

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಆರ್.್ ೈಥಿಲಿ, ನವೃತು ರಿಜಿಾ್ಸಟಾರರ್, ಕನಾಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡ್ಮಿ,

6

ಬಗೆ.
ಬಿಂಗಳ ರ ಇವರ ಸಾಮಾನೆ ಭವಿಷೆ ನಧಿ ಅಿಂತಿಮ ಮೊತು ಪ್ಾವತಿಸುವ ಬಗೆ.

64.

DKC/31015/7/2016

ಕನಾಾಟಕ ಥಿಯೇಲಾಝಿಕಲ್ ಸ ಸೈಟಿಗ ಕರಯಾಯೇಜನಯಲಿಿ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ

65.

DKC/31016/57/201

ಶ್ರೀ ಎಿಂ.ಎನ್.ಹಿರಿಯಣಣ, ನವೃತು ಸ.ನ, ಬಿಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಾ್ಲಿ ಇವರ

6
66.

DKC/31016/66/201
6

67

DKC/31016/43/201
6

68.

DKC/31016/65/201
6

ಮೊತರದ ಕುರಿತು.
ಸಾಮಾನೆ ಭವಿಷೆ ನಧಿ ಅಿಂತಿಮ ಮೊತು ಪ್ಾವತಿಸುವ ಬಗೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ತರಾ ಸರಸಿತಿ (ನವೃತಿು) ಸ.ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಗಳಿಕ ರಜ
ನಗದಿೇಕರಣದ ಬಗೆ
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಸನ /ಕಪ್ುಪ್ಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಿಂದಿ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಪ್ಾವತಿ
ಕುರಿತು
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಆರ್ ಮೈಥಿಲಿ ರಿಜಿಸಾಟಾರ್ ಕ.ಯ.ಬ.ಅಕಾಡ್ಮಿ ಮತುು ಶ್ರೀ ಕ ೇಟರಪ್ಪ
ರಿಜಿಸಾಟಾರ್ ಕ.ಲ.ಕ.ಅಕಾಡ್ಮಿ ಇವರುಗಳ ವಯೇನವೃತಿು ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಿ ಕನಾಾಟಕ
ರಾಜೆ ನೌಕರರ ಸಮ ಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೇಜನ ಪ್ಾವತಿಸುವ ಬಗೆ

69.

DKC/31016/13/2017

ಶ್ರೀ ಶ್ರವಸಾಿಮಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಜಿಪಿಎಫ್ ಕಡಿತದ ವಿವರದ ಬಗೆ

70.

DKC/31016/39/201

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಸದ ಹಿಂಚಿಕ ಹಾಗ

6

ಕರಯಾಯೇಜನಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ

ಕಡತ.

71.

DKC/31016/15/2017

feb sal

72.

DKC/31016/20/201

ಶ್ರೀ ಮಹಾರೇವಯೆ ಇವರ ಸಾಮಾನೆ ಭವಿಷೆ ನಧಿ ಕಟಾವಣಯಾದ ವಿವರಗಳನುನ

7

ಸದುಪ್ಡಿಸವ ಬಗೆ

73.

DKC/31015/27/201

KDP MEETING 2016-17

6
74.

DKC/31015/25/201
7

ಶ್ರೀ. ನರಸಿಿಂಹಯೆ, ದಲಾಯತ ಇವರು ಪ್ಡ್ದಿರುವ ಗೃಹ ಮುಿಂಗಡದ ಬಾಕ ಬಡಿಿ
ತಿಳಿಸಿವ ಬಗೆ.

75.

DKC/31015/21/2017

ಕ ೇಟರಪ್ಪ ಇವರ ಇ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಬಿಲಿನುನ ಖಜಾನ2 ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗೆ

76.

DKC/31015/12/2017

ಶ್ರೀ ಸ ೇಮಶೇಖರ ವಾಲಿ ಸ.ನ (ನವೃತು) ಇವರ ಗಳಿಕ ರಜ ನಗದಿೇಕರಣ

77.

DKC/31015/24/201

ಶ್ರೀ ಕ ಎ ದಯಾನಿಂದ ಕ.ಎ.ಎಸ್ ಇವರ ಅಿಂತಿಮ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ

7

ಮಾಡುವ ಬಗೆ
ನೇಡುವ ಬಗೆ

