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1.1 ಖಜಾನೆ-II ಅವಶ್ಯಕತೆ  
ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು ೨೦೦೧ರಿಂದ ಖಜಾನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣರ್ಾಾಗಿ ‘ಖಜಾನೆ’ (ಇನ್ನು ಮನಿಂದೆ ಕ೧ೆ ಎಿಂದನ 
ಉಲೆಲೀಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ) - ಮಾಹಿತಿ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ (ಐಟಿ) ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಯನ್ನು ಜಾರಗೆೊಳಿಸಿತ್ನ.  ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರವು ಕ೧ೆ ಅನ್ನು 'ಖಜಾನೆ-೨' (ಇನ್ನು ಮನಿಂದ ೆ ಕ೨ೆ ಎಿಂದನ ಉಲೆಲೀಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ) ಎಿಂದನ 
ಕರೆಯಲ್ಪಡನವ ಸಮಗರ ಹಣರ್ಾಸನ ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ೆಗೆ1 (ಐಎಫ ಎಿಂಎಸ್) ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು 
ನಿರ್ಾರಸಿತ್ನ (2009). ಕ೨ೆ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರೆೊಡನೆ ವಿದ್ುಯನಾಾನ್ ಅಂತರಸಂಪಕಕ ಸ್ಾಧನ್ಕಾಾಗಿ ಇತಿತೀಚಿನ್ 
ಅಿಂತ್ಜಾಾಲ್ ಆಧಾರತ್ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ನ ಪ್ರಸ್ಾತಪಿಸಿತ್ನತ.  ಬಾಯಿಂಕ್, ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲ್ರನ 
ಮನಿಂತಾದ ಬಾಹಯ ಪಾಲ್ನದಾರರೊೆಿಂದಿಗೆ ವಿದನಯನಾಾನ್ವಾಗಿ ಸಿಂಯೀಜಿಸಲ್ೊ ಇದನ ಪ್ರಸ್ಾತಪಿಸಿತ್ನತ. 
ಕ೨ೆ ಯೀಜ್ನೆಯನ ಈ ರ್ಳೆಗಿನ್ ಗನರಗಳನ್ನು ಹೆೊಿಂದಿತ್ನತ: 

➢ ರಾಜಯದ್ ಸ್ಾವ್ಕಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ್ ದ್ಕ್ಷ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತುು ಪಾರದ್ರ್ಕಕ ನಿವ್ಕಹಣೆಯ 
ಮೊಲಕ ರಾಜಯದ್ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿಯನ್ುನ ಸ್ಾಕಾರಗೊೆಳಿಸುವ್ುದ್ು, ಪಾಲುದಾರರ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕಯೆನ್ುನ ಬಲಪಡಿಸುವ್ುದ್ು; 

➢ ಎಲ್ಾಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗ ೆಅವ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳನ್ುನ ಕೈೆಗೆೊಳಳಲು ಮತುು ದ್ತಾುಂರ್ವ್ನ್ುನ 
ತಡೆರಹಿತ ರಿೀತಯಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಲು, ಅವ್ರುಗಳ ನಿರ್ಾಕರ ಕಾಯಕ, ಸ್ಾವ್ಕಜನಿಕ 
ಹಣಕಾಸುಗಳ ಲ್ೆಕಾಪತರ ನಿವ್ಕಹಣೆ ಮತುು ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಗಾಗಿ ಸಮಗರ ವಿದ್ುಯನಾಾನ್ 
ವೆೀದ್ಧಕಯೆನ್ುನ ಒದ್ಗಿಸುವ್ುದ್ು; 

➢ ದತಾತಿಂಶರ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ್ ಭದರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ವಯವಸೆ್ೆಯಳಗಿನ್ ಎಲಾಲ ಚಟನವಟಿರ್ಗೆಳ 
ಲೆಕಾಪ್ರಶೆ ೀರ್ನೆ ಜಾಡನ ಹಿಡಿಯಲ್ನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿರ್ೊೆಡನವುದನ. 

➢ ಭಾಗಿೀದಾರಿೀ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಂದ್ಧಗೆ ಖಜಾನೆ ಕಾಯಕಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಿನ್ ಪಾರದ್ರ್ಕಕತಯೆನ್ುನ 
ತರುವ್ುದ್ು. 

ಈ ರಿೀತಯಾಗಿ, ಕ೧ೆ2 ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಯಲ್ಲಾನ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ುನ ಕ೨ೆ ಯೀಜನೆಯು ಪರಿಹರಿಸುತುದೆ ಮತುು 
ಸಕಾಕರದ್ ಒಳಗಿನ್ ಮತುು ಹೆೊರಗಿನ್ ಎಲ್ಾಾ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಕ್ರರಯಾಶೀಲ ಹಣಕಾಸಿನ್ 

 
1  ಸಮಗರ ಹಣಕಾಸು ನಿವ್ಕಹಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗಳು, ಸ್ಾವ್ಕಜನಿಕ ವ್ಲಯದ್  ಆಯವ್ಯಯ, ಹಣಕಾಸು ಮತುು ಲ್ಕೆಾಪತರಗಳ 

ಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳ ನಿವ್ಕಹಣೆಯನ್ುನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ್ ಮತುು ಸ್ಾವ್ಕಜನಿಕ ವ್ಲಯ ರಾಜಸವಗಳು ಮತುು ವೆಚಗಿಳ 
ಕೆೀಂದ್ಧರೀಕೃತ ದಾಖಲ್ಗೆಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ಸುರ್ಾರಿತ ಸ್ಾವ್ಕಜನಿಕ ವ್ಲಯ ಹಣಕಾಸು ನಿವ್ಕಹಣೆಯನ್ುನ ಉತೆುೀಜಿಸುವ್ 
ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮಗರ ಹಣಕಾಸು ನಿವ್ಕಹಣಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಯು ಆಯವ್ಯಯ, ಲ್ಕೆಾಪತರ, ಖಜಾನೆ ಮತುು ಸ್ಾವ್ಕಜನಿಕ 
ಋಣ ನಿವ್ಕಹಣೆಯ ಕಾಯಕಗಳನ್ುನ ಸಂಯೀಜಿಸುತುದೆ ಮತುು ತತಸಂಬಂಧವಾದ್ ವ್ರದ್ಧಗಳ ದ್ಸ್ಾುವೆೀಜುಗಳನ್ುನ 
ರಚಿಸುತುದೆ. 

2  ಕೆ೧ ತಂತಾರಂರ್ವ್ನ್ುನ ಸಿೀಮಿತ ತಾಂತರಕ  ಸ್ಾಮರ್ಥಯಕಗಳು ಮತು ಸಂಪಕಕತೆಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ೨೦೦೧ರಲ್ಲಾ ರೊಪಿಸಲ್ಾಗಿತುು. ಅದ್ರ 
ಅಪಿಾಕೆೀರ್ನ  ಅನೆೀಕ ಭದ್ರತಾ ಲ್ೊೆೀಪಗಳನ್ುನ ಹೆೊಂದ್ಧತುು; ಕಾಯಕಭಾರದ್ ಅಗತಯತೆಗಳನ್ುನ ನಿಭಾಯಿಸಲು 
ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿರಲ್ಲಲಾ ಮತುು ಸಿೀಮಿತ ಬಾಯಂಡ  ವಿಡು  ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಯ ಮೀಲ್ ೆ ಆಧರಿತವಾಗಿತುು; ಅದ್ು ಕೆೀವ್ಲ ಮಾಸಿಕ 
ಲ್ಕೆಾಗಳನ್ುನ ಮಾತರ ತಯಾರಿಸಲು ರ್ಕಯವಿತುು, ದೆೈನ್ಂದ್ಧನ್ ಲ್ೆಕಾಗಳು ಮುಂತಾದ್ವ್ುಗಳಿಗೆ ರ್ಕಯವಿರಲ್ಲಲಾ. 

1 ಅರ್ಾ ಯಯ  
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ಅರ್ಾಯಯ I 

ನಿವ್ಕಹಣೆಯನ್ುನ ಸಕ್ರರಯಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ರರಯಾತಾಕ ಮತುು ತಾಂತರಕ ನಿಬಕಂಧಗಳನ್ುನ ಪರಿಹರಿಸುತುದೆ 
ಎಂದ್ು ಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿತುು. 

1.2 ಕ೨ೆಗಾಗಿನ ತಾಾಂತಿ್ರಕ ಸಾಂಯೋಜಕರು  
ರಾಜಯ ಸಕಾಕರವ್ು, ಟೆಂಡರ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಮೊಲಕ ತಾಂತರಕ ಸಂಯೀಜಕ (ಸಿಸಟಮ್ ಇಂಟಿಗೆರೀಟರ್ - 
ಎಸ ಐ) ಎಂದ್ು ಗುರುತಸಲಪಟಟ ಮ.ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ೆಟನಿಸ ಸವಿಕಸಸ (ಟಿಸಿಎಸ) ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಯೀಜನೆಯ 
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ವ್ನ್ುನ ವ್ಹಿಸಿಕೆೊಟಿಟತು (ಅಕೆೊಟೀಬರ್ 2011). ಕಲೆಸದ್ ವಾಯಪಿುಯು ಅಪಿಾಕೀೆರ್ನ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೀರ್ 
ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ, ಅಪಿಾಕೀೆರ್ನ ಗೆ ಮಾಹಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮೊಲಸ್ೌಕಯಕವ್ನ್ುನ ಒದ್ಗಿಸುವ್ುದ್ು, ಮಾಹಿತ 
ಸಂವ್ಹನ್, ಅಂತಮ ಬಳಕದೆಾರರ ತರಬೆೀತ ಮತುು  ತಾಂತರಕ ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಯ  ಕಾಯಾಕಚರಣೆ ಮತುು 
ನಿವ್ಕಹಣೆಯನ್ುನ (ಒ ಅಂಡ  ಎಮ್ ) ಒಳಗೆೊಂಡಿತುು. ತಾಂತರಕ ಸಂಯೀಜಕರು ತಾಂತರಕ ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಯನ್ುನ 
ಸ್ಾೆಪಿಸಿ, ಆರು ವ್ರ್ಕಗಳ ಕಾಲ  ಕಾಯಾಕಚರಣೆ ಮತುು ನಿವ್ಕಹಣೆ ಬೆಂಬಲ ಒದ್ಗಿಸಬೀೆಕ್ರತುು. 
1.3 ಕ೨ೆವಿನ ಪ್ಿಮುಖ ತಾಾಂತಿ್ರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು  
ಕ೨ೆ ಇಂಟನಕೆಟ್ ಮತುು ಇಂಟಾರನೆಟ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಎರಡು ಪರತೆಯೀಕ ಬಳಕೆದಾರ ಪೆೊೀಟಕಲ ಗಳನ್ುನ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ್ 
ಒಂದ್ು ಅಂತಜಾಕಲ ಆರ್ಾರಿತ ಅಪಿಾಕೀೆರ್ನ ಆಗಿದೆ.  ಇಂಟನಕೆಟ್ ಪೆೊೀಟಕಲ ನಾಗರಿಕ ಕೀೆಂದ್ಧರತ 
ಸ್ೆೀವಗೆಳನ್ುನ ಒದ್ಗಿಸಲು ಅಂತಜಾಕಲ ಇಂಟರೆೀಕಸ ಆಗಿ ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಿಸುತುದೆ ಮತುು ಇಂಟಾರನೆಟ್ 
ಪೆೊೀಟಕಲ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಹಾಗೊ ಇದ್ು ಎಲ್ಾಾ ಅಪಿಾಕೀೆರ್ನ ಸ್ೆೀವಗೆಳಿಗ ೆ ಒಂದೆೀ 
ವೆೀದ್ಧಕಯೆಾಗಿ ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಿಸುತುದೆ.  ಸೊಕು ದ್ೃಢೀಕರಣ ಮತುು ರುಜುವಾತನ್ ನ್ಂತರ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ 
ಅವ್ರ ಕಾಯಕಭಾರದ್ ಆರ್ಾರದ್ ಮೀಲ್ೆ ಸ್ೆೀವಗೆಳನ್ುನ ಬಳಸಲು ಅವ್ಕಾರ್ವ್ನ್ುನ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಾಗುತುದೆ.   
ರಾಜಯ ಸಕಾಕರದ್ ಖಜಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಕವ್ನ್ುನ ಒದ್ಗಿಸಲು ಕನಾಕಟಕ ಸ್ೆಟೀಟ್  ವೆೈಡ ಏರಿಯಾ 
ನೆಟ್ ವ್ರ್ಕಕ (ಕಎೆಸ ಡಬುಾುಎಎನ) ಅನ್ುನ ಬಳಸಲ್ಾಗುತುದೆ 
1.4 ಸಾಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ   
ಸಕಾಕರದ್ ಅಪರ ಮುಖಯ ಕಾಯಕದ್ಶಕಯವ್ರು ಆರ್ಥಕಕ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಾತಾಕ 
ಮುಖಯಸೆರಾಗಿದಾಾರೆ. ಆರ್ಥಕಕ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಿಸುವ್ ಮತುು ಸಕಾಕರದ್ 
ಲ್ೆಕಾಪತರಗಳನ್ುನ ನಿವ್ಕಹಿಸುವ್ ಖಜಾನೆಗಳ ಆಯುಕುರ ನೆೀತೃತವದ್ ಖಜಾನ ೆ ಇಲ್ಾಖಯೆು ಕೆ೨ 
ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ದ್ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುನ ಹೆೊಂದ್ಧದೆ. ಯೀಜನಾ ನಿದೆೀಕರ್ಕರು ಯೀಜನೆಯ 
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ವ್ನ್ುನ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾುರೆ ಮತುು ದೆೈನ್ಂದ್ಧನ್ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೀಜನಾ 
ನಿವ್ಕಹಣಾ ಘಟಕವ್ು (ಪಿಎಮ್ ಯು) ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ. 
ತಾಂತರಕ ಸಂಯೀಜಕರೆೊಂದ್ಧಗಿನ್ ಕರಾರಿನ್ ಬಾಧಯತೆಗಳನ್ುನ ಯೀಜನಾ ನಿದೆೀಕರ್ಕರು ಮಾಸಟರ್ ಸ್ೆೀವಾ 
ಒಪಪಂದ್ದ್ (ಎಮ್ ಎಸ ಎ) ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾುರೆ. 
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1.5 ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನಾ ಉದೆದೋಶ್ಗಳು  
ಕಳೆಗಿನ್ ಅಂರ್ಗಳನ್ುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಈ ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಣಾ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಪರಯತನಸಿದೆ: 

➢ ಯೀಜನೆಯು ಖಜಾನೆ ಕಾಯಕಗಳನ್ುನ ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತಗೆೊಳಿಸುವ್ ಮತುು ಅವ್ುಗಳನ್ುನ 
ಪಾಲುದಾರರ ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಗಳ ೆಂದ್ಧಗ ೆಸಂಯೀಜಿಸುವ್ ಯೀಜಿತ ಉದೆಾೀರ್ಗಳನ್ುನ ಸ್ಾಧಿಸಿತೆೀ; 

➢ ರಾಜಯದ್ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಸಂಹಿತಗೆಳಲ್ಲಾ ಅಡಕಗೆೊಂಡಿರುವ್ ವ್ಯವ್ಹಾರ 
ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ಕ೨ೆ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಾ ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆಯೆೀ; 

➢ ಕ೨ೆ ಯೀಜನೆಯ ಮಾಹಿತ ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಯ ನಿಯಂತರಣಗಳು ಸವತುುಗಳನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿವೆಯೆೀ, ಮಾಹಿತ ಸಮಗರತೆಯನ್ುನ ಖಾತರಪಡಿಸುತುವೆಯೆೀ ಮತುು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುು 
ತಡೆರಹಿತ ಖಜಾನ ೆಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆಯೆೀ; ಮತುು 

➢ ಕ೨ೆ ಯೀಜನೆಯು ಸಕಾಕರದ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ ಮತುು 
ದ್ಕ್ಷತೆಯನ್ುನ ಸುರ್ಾರಿಸಲು ಕೊೆಡುಗೆ ನಿೀಡಿದೆಯೆೀ. 

1.6 ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನಾ ಮಾನದಾಂಡಗಳು  
ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಣಾ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಗಾಗಿ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನಾ ಉದೆಾೀರ್ವಾರು ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳನ್ುನ ಈ 
ಕಳೆಗಿನ್ವ್ುಗಳಿಂದ್ ಪಡೆಯಲ್ಾಗಿದೆ: 

✓ ಕನಾಕಟಕ ಖಜಾನ ೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಖಜಾನೆಗಳ ಗಣಕ್ರೀಕರಣದ್ ಕುರಿತು ಭಾರತ 
ಸಕಾಕರದ್ ಮಾಗಕಸೊಚಿಗಳು 

✓  ಕನಾಕಟಕ ಆರ್ಥಕಕ ಸಂಹಿತ ೆಮತುು ಕನಾಕಟಕ ಆಯವ್ಯಯ ಕೈೆಪಿಡಿ; 
✓ ಎಮ್ ಎಸ ಎ ಮತುು ಮಾಹಿತ ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಗಳ ಆಡಳಿತ, ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಮತುು ನಿವ್ಕಹಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ್ 

ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ತತವಗಳು; 
✓ ಯೀಜನೆಯ ರ್ೆಯೀಯೀದೆಾೀರ್ಗಳು ಮತುು ದ್ೃಷ್ಟಟಕೊೆೀನ್. 

 
 

ಸರ್ಾಾರದ ಹೆಚನವಿರ ಮನಖಯ ರ್ಾಯಾದರ್ಶಾಯವರನ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ ೆ
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ಅರ್ಾಯಯ I 

1.7 ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನಾ ವ್ಾಯಪ್ತಿ ಮತ್ುಿ ವಿಧಾನ  
ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಣಾ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ್ುನ 1 ಏಪಿರಲ 2015ರಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚಕ 2020ರ ಅವ್ಧಿಗೆ 
ರೆಬರವ್ರಿ 2020ರಿಂದ್ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2020ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಸಲ್ಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚಕ 2020ರಂತೆ 
ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯಲ್ಲಾದ್ಾ 12 ಮಾಡೊಯಲ ಗಳಲ್ಲಾ ಆರು3 ಮಾಡೊಯಲ ಗಳನ್ುನ ವಿವ್ರವಾದ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ 
ಆಯೆಾ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನಾ ವಿರ್ಾನ್ವ್ು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ವ್ುಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆೊಂಡಿತುು: 

i) ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲ್ೆ ವಿಶೆಾೀರ್ಣೆ; 
ii) ಅಪಿಾಕೀೆರ್ನ ನಿಯಂತರಣಗಳು ಮತುು ಬಳಕದೆಾರ ಇಂಟರೆೀಕಸ  ವಿಶೆಾೀರ್ಣೆ; 
iii) ಮಾಸಟರ್ ಸ್ೆೀವಾ ಒಪಪಂದ್, ಸ್ೆೀವಾ ಮಟಟದ್ ಒಪಪಂದ್ಗಳ ವಿಶೆಾೀರ್ಣೆ; 
iv) ಒದ್ಗಿಸಲ್ಾದ್ ಒಟಾಟರೆ ದ್ತಾುಂರ್ ಡಂಪ ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು ದ್ತುಸಂಚಯಗಳ 

ವಿಶೆಾೀರ್ಣೆ; 
v) ಯೀಜನೆಯ ಜಾಲದ್ ಕಾಯಕಕ್ಷಮತಯೆ ಮತುು, ಭದ್ರತಾ ನಿಯಂತರಣಗಳ ವಿಶೆಾೀರ್ಣೆ. 

ಆರ್ಥಕಕ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖಯ ಕಾಯಕದ್ಶಕಯವ್ರೆೊಂದ್ಧಗ ೆ 6 ಜುಲ್ೈೆ 2020ರಂದ್ು ಪರವೀೆರ್ 
ಸಮಾವೆೀರ್ವ್ನ್ುನ ನ್ಡೆಸಲ್ಾಯಿತು, ಮತುು ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯ ಉದೆಾೀರ್ಗಳು, ವಿರ್ಾನ್, ವಾಯಪಿು ಮತುು 
ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳನ್ುನ ವಿವ್ರಿಸಲ್ಾಯಿತು.  26 ಅಕೆೊಟೀಬರ್ 2021ರಂದ್ು ಆರ್ಥಕಕ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ್ಧಗೆ 
ನಿಗಕಮನ್ ಸಮಾವೆೀರ್ವ್ನ್ುನ ನ್ಡೆಸಲ್ಾಯಿತು.  ವ್ರದ್ಧಯು ಸಕಾಕರದ್ ಉತುರಗಳು ಮತುು ನಿಗಕಮನ್ 
ಸಮಾವೆೀರ್ದ್ಲ್ಲಾ ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದ್ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುನ ಪರಿಗಣನೆಗ ೆತೆಗೆದ್ುಕೊೆಂಡಿದ.ೆ  ಸಕಾಕರದ್ ಉತುರಗಳ 
ದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಂದ್, ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಣಾ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ್ುನ ಮಾರ್ಚಕ 2021ರವ್ರಗೆೆ 
ಇಂದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
1.8 ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ  
ಕಾಯಕನಿವ್ಕಹಣಾ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ್ುನ ನ್ಡೆಸುವ್ಲ್ಲಾ ರಾಜಯ ಸಕಾಕರ, ಟರಜರಿ ನೆಟ್ ವ್ರ್ಕಕ 
ಮಾಯನೆೀಜ ಮಂಟ್ ಸ್ೆಂಟರ್ (ಟಿಎನ ಎಂಸಿ) ಮತುು ಟಿಸಿಎಸ ನ್ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ನಿೀಡಿದ್ ಸಹಕಾರ ಮತುು 
ಸಹಾಯಕಾಾಗಿ ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯು ಕೃತಜ್ಞತ ೆಸಲ್ಲಾಸುತುದೆ. 
1.9 ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನಯೆ ಫಲಿತಾಾಂಶ್ಗಳ ಜೆ ೋಡಣೆ  
ಲ್ೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧನೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂರ್ಗಳನ್ುನ ಈ ಕಳೆಗಿನ್ಂತೆ ಜೆೊೀಡಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ: 
ಅರ್ಾಯಯ 1 – ಪರಿಚಯ 
ಅರ್ಾಯಯ 2 – ಯೀಜನೆಯ ನಿವ್ಕಹಣೆ  
ಅರ್ಾಯಯ 3 – ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ 
ಅರ್ಾಯಯ 4 – ಯೀಜನೆಯ ಭದ್ರತೆ 
ಅರ್ಾಯಯ 5 – ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತುು ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 
ಅರ್ಾಯಯ 6 – ನಿಣಕಯ ಮತುು ಶರಾರಸುಗಳು 

 
3  ಬಿಲ ತಯಾರಿ ಮತುು ಸಲ್ಲಾಕೆ, ಬಿಲ ಪರಕ್ರರಯೆ, ಪಾವ್ತ ದ್ೃಢೀಕರಣ, ಲ್ಕೆಾಪತರ ನಿವ್ಕಹಣೆ, ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತರಣ ಮತುು 

ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೊಯಲ-ಮಾಸಟರ್ ದ್ತಾುಂರ್ ನಿವ್ಕಹಣೆ 




