ೆೆದ
ಾಂಕ

ಮುಾಯದ ಮುಾಯದ
ಾಂಕ
ವಗ

ಕಮ
ಸಂೆ

ಕಂಪ ಟ
ಸಂೆ

1418

40847

RDP10ಾ :ೕಸ(5)2008

ಸ-ಷ ಾಯ ಕ ಮಗಳ
ಾಮಾಗೆ ಅಗತರುವ
ರೂ.6761.88 ಲಗಳನು
ಕೂಡ!ೆ ".ಪಂ.ಗೆ %ಡುಗ&ೆ
'ಾಡುವ ಬೆ).

16/09/2008 08/06/2010

C

1419

42675

RDP1ಾ :ೕಸ(5)2009

C

1420

42676

RDP2ಾ :ೕಸ(5)2009

ಸ ಷ ಾಯ ಕ ಮಗಳ
24/01/2009 08/06/2010
ಮುಂದುವದ +ೕಜ.ೆಗೆ
ಅನು/ಾನ %ಡುಗ&ೆ ಬೆ).
ಸ ಷ ಾಮಾಗಳ
24/01/2009 08/06/2010
ಅನು/ಾನವನು ಒಂದು
+ೕಜ.ೆ1ಂದ ಇ.ೊಂದು
+ೕಜ.ೆೆ ವಾ 1ಸುವ ಬೆ).

1421

44082

RDP5ಾ :ೕಸ(5)2009

/ಾವಣೆ4ೆ "!ೆ5ಯ 6ೊ.ಾ
7ಾ.ಾ ೕಣ ಪ /ೇಶಗಳ
ಕು9ಯುವ :ೕನ;5
4ಾ<ಾಯ:ಕ ಅಂಶದು= ಮತು>
ಅಂತಜ ಲ ಕ9?1ರುವ
ಾ ಮಗೆ :ೕರು ಸರಬ4ಾಜು
'ಾಡಲು @ೇಷ ಅನು/ಾನ
ಒದAಸುವ ಕುತು

18/05/2009 08/06/2010

C

1422

44522

RDP10ಾ :ೕಸ(5)2009

23/06/2009 08/06/2010

C

1423

46399

RDP19ಾ :ೕಸ(5)2009

18/11/2009 25/06/2010

C

1424

46401

RDP20ಾ :ೕಸ(5)2009

18/11/2009 08/06/2010

C

1425

46402

RDP21ಾ :ೕಸ(5)2009

18/11/2009 25/06/2010

C

1426

46404

RDP23ಾ :ೕಸ(5)2009

18/11/2009 08/06/2010

C

1427

46655

RDP28ಾ :ೕಸ(5)2009

Setting up of a Technical
expert group (TEG) to
examine various emerging
issues in drinking water and
and sanitation sector
Sunstainability
ಾಯ ಕ ಮದ9 ಕು9ಯುವ
:ೕರು ಸರಬ4ಾಜು
+ೕಜ.ೆಗೆ ಅನುBೕದ.ೆ
:ೕಡುವ ಕುತು
CಕDಮಗಳEರು "!ೆ5 ಕಡೂರು
7ಾಲೂ5ಕು ಎ?G/ೊ9H ಾ ಮ
ಪಂIಾ1J KಾL>ಯ 19
ಾ ಮಗೆ :ೕರು ಸರಬ4ಾಜು
'ಾಡುವ +ೕಜ.ೆೆ
SMPಯ9 ಅನು/ಾನ :ೕಡುವ
ಕುತು.
Mಾವಗಡ 7ಾಲೂ5ಕು
Kೈ.ಎ.6ೊಸೋOೆ
6ೋಬಯ 26 P5ೕ4ೋQR
SಾTತ ಾ ಮಗಳ;5 ಸIೇತ.ಾ
+ೕಜ.ೆ ಅನುUಾVನೊಸುವ
ಕುತು.
WವBಗ) ಮತು> ಭ/ಾ ವJ
7ಾಲೂ5ಕುಗಳ 7 ಕು9ಯುವ
:ೕನ +ೕಜ.ೆಗಳನು
SMPಯ9 ಮಂಜೂ4ಾJ
:ೕಡುವ ಕುತು
ಪಂIಾಯY 4ಾZ
ಇಂ":ಯಂ[
ಇ!ಾ\ೆಯ9ಯ;5
ಪ <ಾ>LQರುವ 4ಾಜ 7ಾಂJ ಕ
ಸಂ<ೆ]ಯನು ಅನುBೕ^ಸುವ
ಬೆ).

09/12/2009 25/06/2010

C

ಮುದಣ ಾಂಕ: 11/01/2013

ಕಡತ ಸಂೆ /ಷಯ

C

ಪ ಟ ಸಂೆ : 1

1428

47000

RDP30???????(5)2009

4ಾಯಚೂರು "!ೆ5
;ಂಗಸುೊರು (?) `ೇತ ದ;5
P5ೕ4ೈa Sಾbೆೊಳಾದ
ಾ ಮಗೆ ಕು.:ೕ.ಸರಬರಜು
'ಾಡುವ ಕುತು.

31/12/2009 08/06/2010

C

1429

47150

RDP5???????(4)2010

12/01/2010 08/06/2010

C

1430

47335

RDP2???????(5)2010

30/01/2010 09/07/2010

D

1431

47336

RDP3???????(5)2010

&ಾ.9.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪc ವರ^
ಆbಾತ 6ಾಸನ "!ೆ5ಯ
e fಾ+ೕಜ.ೆಯನ
ಅನುBೕ^ಸುವ ಬೆ).
^:27.11.2009ರ SLEC
ಸgೆಯ;5 ಅನುBೕದ.ೆfಾದ
ಸ-ಷ +ೕಜ.ೆಗೆ
(ರೂ.5.00ೋh ?ೕ;ನ)
ಸCವ ಸಂಪiಟ ಅನುBೕದ.ೆ
ಪ&ೆಯುವ ಕುತು.
RTI Act

30/01/2010 08/06/2010

C

1432

47390

RDP4???????(5)2010

05/02/2010 08/06/2010

C

1433

48651

RDP22ಾ :ೕಸ(5)2010

04/05/2010 25/06/2010

C

1434

48653

RDP22ಾ :ೕಸ(5)2010

04/05/2010 25/06/2010

C

1435

48991

RDP26ಾ :ೕಸ(5)2010

01/06/2010 08/06/2010

C

1436

48994

RDP29ಾ :ೕಸ(5)2010

01/06/2010 25/06/2010

C

1437

49168

RDP32ಾ :ೕಸ(5)2010

4ೋಣ7ಾನ ಸದ ಾ ಮದ
/ೇವJ.ಾ!ಾ ಹಳl^ಲದ
CಕDಮಗಳEರು ಮತು>
6ೊ.ಾಪiರ ಾ ಮಾDA
ಕು9ಯುವ :ೕರು ಸರಬ4ಾಜು
ಒದAಸುವ ಬೆ).
ಬmಾl 7ಾಲೂ5eನ ಮಷVಗhn
ಾ ಮದ ಕು9ಯುವ :ೕನ
+ೕಜ.ೆಯ ಪಷDoತ
ಅಂ/ಾ"ೆ ಅನುBೕದ.ೆ
:ೕಡುವ ಬೆ).
ಬmಾl 7ಾಲೂ5eನ ಮಷVಗhn
ಾ ಮದ ಕು9ಯುವ :ೕನ
+ೕಜ.ೆಯ ಪಷDoತ
ಅಂ/ಾ"ೆ ಅನುBೕದ.ೆ
:ೕಡುವ ಬೆ).
gಾರತ ಸಾ ರದ .ೆರನ
ಜಲಾಯಗಳ ದುರQ],
pೇqೋ /ಾrರ ಮತು>
ಪiನರು"sೕವನ 'ಾಡಲು
4ಾಜ+ೕಜ.ೆ
ಅನುUಾVನೊಸುವ ಕುತು.
fಾದA "!ೆ5 ಯರೋಳt
ಕು9ಯುವ :ೕನ ಾಮಾ
4ೈ!ೆu ಾ Q[ ಾA 4ೈ!ೆv
ಇ!ಾ\ೆ ಅನುಮJ ಪ&ೆಯಲು
ಅನು/ಾನಾDA ೋೆ.
/ಾವಣೆ4ೆ "!ೆ5 ಹಹತ
7ಾಲೂ5ಕು Sಾನುವl ಮತು> 20
ಇತ7ೆ ಾ ಮಗೆ ಕು9ಯುವ
:ೕನ +ೕಜ.ೆ.

18/06/2010 25/06/2010

C

1438

50056

RDP39ಾ :ೕಸ(5)2010

C

1439

50405

RDP50ಾ :ೕಸ(5)2010

ೈKಾರದ;5 ಅಳವ9ಸ!ಾದ DF 04/08/2010 29/11/2010
Plants ದು^ೕಕರಣ Sಾ%>ೆ
ಹಣ :ೕಡುವ ಕುತು.
%pಾಪiರ "!ೆ5 ಬಬ!ೇಶvರ
31/08/2010 29/11/2010
ಮತ`ೇತ ದ 15 ಾ ಮಗೆ
ಕು9ಯುವ :ೕರು ಪw4ೈೆ
+ೕಜ.ೆೆ ಅನುBೕದ.ೆ
:ೕಡುವ ಕುತು.

ಮುದಣ ಾಂಕ: 11/01/2013

D

ಪ ಟ ಸಂೆ : 2

1440

50406

ಮುದಣ ಾಂಕ: 11/01/2013

RDP51ಾ :ೕಸ(5)2010

ಗದಗ "!ೆ5ಯ ಮುಂಡರA
7ಾಲೂ5eನ SಾೇKಾ9
ಾ ೕqಾxವೃ^r ಮತು>
ಪಂIಾಯY 4ಾZ KಾL>ಯ
ಾ ಮಗಳನು ಸIೇತನ
+ೕಜ.ೆಯ9 <ೇಪ &ೆ
'ಾಡುವ ಕುರತು.

31/08/2010 29/11/2010

C

ಪ ಟ ಸಂೆ : 3

