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2.1 ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ  
ಕೆ೨ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯಯ, ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆಯನುು ಒದಗಿಸುರ್ 
ಏಕ ಅಂಶದ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಯನುು, ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಠಡಲಠದ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ 
ರ್ಹಿಸಿಕೊಡಲು ಯೋಜಿಸಲಠಗಿತ್ುು. ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಯ ಪ್ಿಮುಖ ಅಂಶಗಳು, ಗುತ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿಕಗೆಠಗಿ 
ಆಯಾ ಸಂಸೆೆಯಂದಿಗೆ ಸಮಠಲೊೋಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನಠ ದಠಖಲೆಗಳ ತ್ಯಠರಿಕ,ೆ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ 
ಡೆರ್ಲಪ್ಮಂಟ್ ಬಂಡಲ್ಲಂಗ್, ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಗಳಿಗಠಗಿ ಏಕ 
ಗುತ್ರುಗೆ, ನಿದಿಯಷ್ಟ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಮಠನದಂಡಗಳನುು ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ ಸಠಧನದಿಂದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಮಠಡುರ್ುದು ಮತ್ುು ತಠಂತ್ರಿಕವಠಗಿ ಅಹಯವಠದ ಗುತ್ರುಗೆದಠರರ ಪ್ಟ್ಟಟಯಂದ ಕಡಿಮ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ 
ಗುತ್ರುಗೆದಠರರ ಆಯ್ಕೆ ಮಠಡುರ್ುದಠಗಿದಾರ್ು. 
2.1.1  ತ ಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಯೋಜಕರ ಆಯ್ಕೆ  
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕಠೆಗಿ ಖಜಠನೆ ಇಲಠಖೆಯು ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ರ್ರದಿಯನುು (ಡಿಪ್ಲಆರ್) 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ು.  ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ರ್ರದಿಯು ಕೆ2ಗಠಗಿನ ವೆಚಚದ ಪ್ಿಕೆ್ೋಪ್ಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನದ 
ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟ, ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪ್ಿಯೋಜನಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು.  ಏಳು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮತ್ುು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೆಚಚರ್ನುು ₹90.71 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಎಂದು ಅಂದಠಜಿಸಲಠಗಿತ್ುು.  
ಯೋಜನೆಗಠಗಿ ಕೋೆಂದ ಿಸಕಠಯರದ ನಿಧಿಗಳು, 13ನೆೋ ಹಣಕಠಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಠನಗಳು ಮತ್ುು 
ರಠಜಯ ಸಕಠಯರದ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣರ್ನುು ರ್ಯಯಸಲು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠಗಿತ್ುು. 
ಖಜಠನೆ ಇಲಠಖೆಯು ಕೆ2 ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆಗಠಗಿ ಟೆಂಡರ್್ನಲ್ಲಿ 
ಭಠಗರ್ಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತು ಹೊಂದಿರುರ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕ್ತರುಪ್ಟ್ಟಟ ತ್ಯಠರಿಸಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ೆಿಶನ್್ ಆಫ್್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಟ 
ಆಹಠವನಿಸಿತ್ು (ಅಕೊಟೋಬರ್ 2009).  ಇದಕೆೆ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕಯಠಗಿ 13 ಸಂಸೆೆಗಳು ತ್ಮಮ ಆಸಕ್ತುಯನುು 
ರ್ಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರ್ು.  ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಶೋಲನಠ ಸಮಿತ್ರಯು ಬಿರ್್ದಠರರ ಅಹಯತೆಯನುು ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ 
ಮಠಡಿತ್ು. ಕೆ2ಗಠಗಿನ ಸಂಚಠಲನ ಮತ್ುು ಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ಠಯರಣಠ ಪ್ಠಿಧಿಕಠರರ್ು 10 ಬಿಡಡರ್್ಗಳನುು ಕೆ2ಗೆ 
ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಗಠಗಿ ವಿನಂತ್ರಗೆ (ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ) ಅಹಯರೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿತ್ು. ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ದಠಖಲೆಗೆ 
ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕಯಠಗಿ ಕ್ತರುಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಬಿರ್್ದಠರರು ಪ್ತಿ್ರಕ್ತಿಯಸದಿದುಾದರಿಂದ ಕೋೆರ್ಲ ಏಳು 
ಬಿರ್್ಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಲಠಯತ್ು.  ಬಿರ್್ಗಳ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನದ ನಂತ್ರ, ಆರು ಸಂಸೆೆಗಳ ಆರ್ಥಯಕ 
ಬಿರ್್ಗಳನುು ತೆರಯೆಲಠಯತ್ು (ಜುಲೈೆ 2011).  ಮ.ಟಠಟಠ ಕನಸಲೆಟನಿಸ ಸವಿಯಸಸ್ಟ (ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ) ಸಂಸೆೆಯು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಟ್ುಟ ಯೋಜನಠ ವೆಚಚ ₹79.62 ಕೂೆೋಟ್ಟಯ ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ಅತ್ರೋ ಕಡಿಮಯದಠಾಗಿತ್ುು.   
ಖಜಠನೆ ಇಲಠಖೆಯು ಕಠಯಠಯದೆೋಶ ನಿೋಡಿತ್ು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011) ಮತ್ುು ಖಜಠನ ೆಇಲಠಖೆ ಮತ್ುು 
ಮ. ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಂಸೆೆ 18 ಅಕೊಟೋಬರ್ 2011ರಂದು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಠಕ್ತದರ್ು.   
ಮಠರ್ಚಯ 2020ರ ಅಂತ್ಯದ ವೋೆಳಗೆೆ ಯೋಜನೆಗಠಗಿ ಮಠಡಿದ ವೆಚಚರ್ು ₹130 ಕೂೆೋಟ್ಟಯಠಗಿದುಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ವೆಚಚ, ಖಜಠನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ಒದಗಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಸಮಠಲೊೋಚನಠ 
ಶುಲೆಗಳು ಇತಠಯದಿ ಸೆೋರಿದಾರ್ು. 

2 ಅರ್ಠ ಯಯ  
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2.1.2  ಗುತ್ರಗಿೆ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ವೆಚ್ಚದ್ ಅಾಂಶಗಳು  
₹79.62 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಗುತ್ರುಗೆ ಮೌಲಯಕೆೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಜೊತೆ ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಠಡಿಕೂೆಳಳಲಠಯತ್ು.  ಒಪ್ಪಲಠದ ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಗಳು ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.1ರಲ್ಲಿ ತೂೆೋರಿಸಿದಂತ್ಹ 
ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದಾರ್ು. 
ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.1: ಗುತ್ರಿಗ ೆಒಪಪಾಂದ್ದ್ ವೆಚ್ಚದ್ ಅಾಂಶಗಳು  

(₹ ಕೊೋಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಿಮ 
ಸಾಂಖ್ೆೆ ವೆಚ್ಚದ್ ಬ ಬ್ುಿ ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ ವ ರ್ಷವಕ ನಿರ್ವಹಣ  

ಶುಲೆ ಒಟ್ುಟ ವೆಚ್ಚ 

1 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್್ ವೆಚಚ 11.49 13.89 25.38 
2 ಐಟ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ವೆಚಚ 21.65 10.62 32.27 
3 ಸಿಸಟಮ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಇತಠಯದಿ ವಚೆಚ 9.26 3.33 12.59 
4 ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ವೆಚಚ 1.74 0 1.74 
5 ದತಠುಂಶ ರವಠನ/ೆಡಿಜಿಟ್ಲ್ಲೋಕರಣದ ವೆಚಚ 0.61 0 0.61 
6 ಸಿಬಬಂದಿ ವೆಚಚಗಳು 0 3.00 3.00 
7 ಬಳಕ ೆಸಠಮಗಿಿಗಳ ವೆಚಚ 0.58 3.45 4.03 
 ಒಟ್ುಟ 45.33 34.29 79.62 

ಆಕರ : ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಂಸೆೆಯ ಆರ್ಥಯಕ ಬಿರ್್ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಗಳು 

ಘಟ್ಕವಠರು ವೆಚಚದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯು, ಪ್ಿಮುಖವಠಗಿ ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಸಂಗಿಹಣೆಯನುು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುರ್ಂತ್ಹ ಐಟ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯರ್ು ಒಟ್ುಟ ವೆಚಚದ 40 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ವಠಗಿದುಾ ನಂತ್ರದ ಹೆಚಿಚನ 
ವೆಚಚರ್ು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೋೆರ್ ಮತ್ುು ಸಿಸಟಮ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಇರ್ುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುರ್ುದನುು 
ತೊೋರಿಸಿದೆ.  ಮಠರ್ಚಯ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕೆೆ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಯೋಜನೆಗಠಗಿ ₹52.38 ಕೊೋಟ್ಟ 
ವೆಚಚ ಮಠಡಿದಾರು.  
2.2 ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥವಕ ನಿರ್ವಹಣೆ  

2.2.1 ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ ಾನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಾಂಬ್ - ಕೋೆಾಂದ್ಿದ್ ನೆರರ್ು ನಷ್ಟ 
ಮಿಷ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ - ಖಜಠನೆ ಗಣಕ್ತೋಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಠರತ್ ಸಕಠಯರರ್ು ಕೋೆಂದಿದ 
ಪ್ಠಲನುು ಗೊತ್ುುಪ್ಡಿಸಿದ ರಠಜಯ/ಕೋೆಂದಠಿಡಳಿತ್ ಪ್ಿದೋೆಶಕೆೆ ಕಮಿವಠಗಿ ಪ್ಿತ್ರಶತ್ 40, 30 ಮತ್ುು 30ರ 
ಮೂರು ಕಂತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡುತ್ುದೆ. ರಠಜಯ/ಕೋೆಂದಠಿಡಳಿತ್ ಪ್ಿದೋೆಶಗಳು ತ್ಮಮ ಯೋಜನೆಯನುು 
ಮೂರು ರ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಯಠರ್ುದೆೋ ಉಳಿದ ಕಠಯಯಗಳನುು ನಠಲೆನೋೆ 
ರ್ಷ್ಯಕೆೆ ಮುಂದುರ್ರಸೆಲು ಅನುಮತ್ರಸಲಠಗಿತ್ುು.  ಆದಠಗೂಯ, ಕಂತ್ುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕೊೋಷ್ಟಕ 
2.2ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ್ ಹಂತ್ಗಳ ಸಠಧನಯೆನುು ಆಧರಿಸಿದ.ೆ 
ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.2: ಕೋೆಾಂದ್ಿ ಸಹ ಯದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲ ದ್ ಹಾಂತಗಳನುು ತೊೋರಿಸುರ್ ತಃಖ್ೆ ಿ 

  

ಮೊದ್ಲನೆೋ ಕಾಂತು • ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತ್ರ 
ಎರಡನೆೋ ಕಾಂತು • ಈ ಮದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಠದ ಮತ್ುದ ಬಳಕ.ೆ 

• ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್್ನ ಖರಿೋದಿ ಅಥವಠ ಭಠಗಶಃ ಖರಿೋದಿ/ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್್ನ 
ಉನುತ್ರೋಕರಣ. 

• ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಖರಿೋದಿ/ಅಭಿರ್ೃದಿಧ. 
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• ರ್ಯರ್ಹಠರ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕ ಮರು-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಪ್ಲಆರ್) ಬಳಕ ೆ
ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು. 

• ಜಿಲಠಿ ಖಜಠನೆಗಳು ಮತ್ುು ರಠಜಯ/ ಕೋೆಂದಠಿಡಳಿತ್ ಪ್ಿದೋೆಶಗಳ ಹಣಕಠಸು 
ಇಲಠಖೆ ನಡುವ ೆಇ-ಸಂಪ್ಕಯ (ಕನಿಷ್ಾ ಇ-ಮೋಲ್ ಮೂಲಕ). 

• ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯ ಪ್ಠಿರಂಭ. 
• ಅನುಮೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಿಕಠರ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳ ಸಠಧನ ೆ

ಮೂರನೆೋ ಕಾಂತು • ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡಿದ ಮತ್ುದ ಮತ್ುು ರಠಜಯ/ಕೋೆಂದಠಿಡಳಿತ್ 
ಪ್ಿದೋೆಶಗಳ ಪ್ಠಲು ಶೆೋಕಡಠ 25 ಬಳಕ.ೆ 

• ಸಂಹಿತ ೆತ್ರದುಾಪ್ಡಿ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು. 
• ಭಠರತ್ರೋಯ ರಿಸರ್ವಯ ಬ್ಠಯಂಕ್, ಮಹಠಲೆಖಠಪ್ಠಲರು, ಸಕಠಯರಿ 

ಲೆಕೆಪ್ತ್ಗಿಳ ನಿಯಂತ್ಿಕರು ಮತ್ುು ಏಜನೆಿಸ ಬ್ಠಯಂಕ್್ಗಳ ೆಂದಿಗ ೆಸಂಪ್ಕಯ 
ಪ್ಿದಶಯತ್ ಸಠಧನ.ೆ 

• ಮಠಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗ ೆಅನುಗುಣವಠಗಿ ಎಲಠಿ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ.  

ಆಕರ: ಮಿಷ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ - ಖಜಠನೆ ಗಣಕ್ತೋಕರಣದ ಮಠಗಯಸೂಚಿಗಳು 

ರಠಜಯದ ₹22.50 ಕೂೆೋಟ್ಟಗಳ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಗೆ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಕೋೆಂದ ಿ ಸಕಠಯರರ್ು ಮದಲ ಕಂತಠಗಿ  
₹9 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡಿತ್ು (ಮಠರ್ಚಯ 2012).  ರಠಜಯರ್ು ನಿಗದಿತ್ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಸಠಧಿಸಲು 
ವಿಫಲವಠದ ಕಠರಣ ನಂತ್ರದ ಕಂತ್ುಗಳನುು ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡಲಠಗಿಲಿ.  ತ್ತ್ಪರಿಣಠಮವಠಗಿ, ರಠಜಯರ್ು 
₹13.50 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಕೋೆಂದಿದ ನೆರವಿನ ಅರ್ಕಠಶರ್ನುು ಕಳದೆುಕೊಂಡಿತ್ು.  
ಕೋೆಂದಿ ಸಕಠಯರದಿಂದ ಹಣರ್ನುು ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡುರ್ಂತೆ ಇಲಠಖೆಯು ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ವಿನಂತ್ರಸಿದೆ 
ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021).  ಕಳೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, ಆರ್ಥಯಕ 
ಕೈೆಪ್ಲಡಿಗಳನುು ತ್ರದುಾಪ್ಡಿ ಮಠಡುರ್ ಬಿಪ್ಲಆರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯು ಪ್ೂಣಯಗೊಂಡಿಲಿದ ಕಠರಣ, ಕೋೆಂದದಿ ನಿಧಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು ಮಠರ್ಚಯ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕೂೆ ಪ್ೂರೆೈಸಲಠಗಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಕೋೆಂದಿದ ನೆರರ್ು ಪ್ಡೆಯುರ್ ಅರ್ಕಠಶರ್ನುು ಇಲಠಖೆಯು 
ಕಳದೆುಕೊಂಡಿತ್ು. 
2.3  ರ್ೆರ್ಹ ರ ನಿಯಮಗಳ ಮ್ ೆಪಾಂಗ್  

2.3.1  ರ್ೆರ್ಹ ರ ಪಿಕಿ್ರಯ್ಕ ಮರು-ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಚ್ಟ್ುರ್ಟಿಕೆ ಕೆೈಗೂೆಳಳದಿರುರ್ುದ್ು  
ಖಜಠನೆ ಗಣಕ್ತೋಕರಣದ ಮಿಷ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ್ನ ಮಠಗಯಸೂಚಿಗಳು, ರಠಜಯರ್ು ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ಕೈೆಪ್ಲಡಿಗಳನುು ತ್ರದುಾಪ್ಡಿ ಮಠಡಿದ ನಂತ್ರವೋೆ ಹೆಚಿಚನಠಂಶ ಖಜಠನೆ ಗಣಕ್ತೋಕರಣ ಸಠಧಯ ಎಂದು 
ಗುರುತ್ರಸಿವೆ ಮತ್ುು ಆದಾರಿಂದ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳ ಮರು-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್್ಗಠಗಿ ರ್ಯರ್ಹಠರ 
ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕ ಮರು-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಪ್ಲಆರ್) ಮಠಡಲು ಮತ್ುು ಎಲೆಕಠಾನಿಕ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಈ 
ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುರ್ಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳ 
ಅಳರ್ಡಿಕೆಗೆ ಅರ್ಕಠಶ ಕಲ್ಲಪಸಲಠಗಿದೆ. ಈ ಉದಾೆೋಶಗಳನುು ನಿಧಯರಿತ್ ಕಠಲಮಿತ್ರಯಳಗ ೆಸಠಧಿಸಲು ಪಿ್ತ್ರ 
ರಠಜಯ/ಕೋೆಂದಠಿಡಳಿತ್ ಪ್ಿದೋೆಶರ್ು ಕಠಯಯವಿರ್ಠನಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಕೈೆಪ್ಲಡಿಗಳು, ಸಂಹಿತಗೆಳು ಮತ್ುು 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಹಿಗಳ ಬಳಕಗೆ ೆಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕಠನೂನುಗಳು, ಫೆೈಲ್ ಫಠಮಠಯಯಟ್ಗಳು, ವಿದುಯನಠಮನವಠಗಿ 
ಹಣ ರ್ಗಠಯರ್ಣೆ, ಇತಠಯದಿಗಳಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಠದ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುರ್ 
ಕಿ್ತಯಠ ಯೋಜನೆಯನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ುು.  ಇದಲಿದ,ೆ ಬಿಪ್ಲಆರ್ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು 
ಕೋೆಂದಿದ ನೆರವಿನ 2ನೆೋ ಕಂತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆಗ ೆಪ್ೂವಠಯಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ್ ಷ್ರತ್ುುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಠಗಿತ್ುು. 
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ಭಠರತ್ ಸಕಠಯರಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ (ಏಪ್ಲಿಲ್ 2011) ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ರ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಠಯಟ್ಕ ಖಜಠನೆ 
ಸಂಹಿತೆ (ಕಟೆ್ಟಸಿ) ಮತ್ುು ಕನಠಯಟ್ಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತೆ (ಕಎೆಫ್್ಸಿ)ಗಳಿಗ ೆಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದುಾ, 
ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಜನರಲ್ (ಎಜಿ) ಅರ್ರಿಗ ೆ ಖಠತೆ ವಿರ್ರಗಳ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಲಿ್ಲಕಯೆನುು ಒಪ್ಪಲು 
ಕಠರಣವಠಯತ್ು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಕಟೆ್ಟಸಿ ಮತ್ುು ಕಎೆಫ್್ಸಿ ಇರ್ುಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರುರ್ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳ ದಠಖಲ್ಲೋಕರಣ, ಕಠಯಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ನಿದಿಯಷ್ಟತೆಗಳು 
(ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ) ಇದರ ಶಫಠರಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂಕು ಮಠಪ್ಠಯಡುಗಳನುು ತ್ರಲು ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳ 
ಸಂಯೋಜನೆ, ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ುು ಶಠಸನದ ರಚನೆಗಠಗಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ 
ಇರ್ುಗಳನುು ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ರ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿತ್ುು.  ಕಟೆ್ಟಸಿ ಮತ್ುು ಕಎೆಫ್್ಸಿ 
ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುರ್ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಅರ್ು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಠನದೂೆಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೂೆಳುಳರ್ಂತೆ 
ಗುರುತ್ರಸಲು ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಉಪ್ಸಮಿತ್ರಗಳನುು ಜವಠಬ್ಠಾರರನಠುಗಿ ಮಠಡಲಠಗಿತ್ುು.  ಈ 
ಸಮಿತ್ರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುರ್ ಶಠಸನ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳು ಮತ್ುು ಕೈೆಪ್ಲಡಿಗಳ ಮರು-ರಚನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನರ್ನುು 
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಆದರ,ೆ ಬಿಪ್ಲಆರ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ಕ್ತಯಿಠ ಯೋಜನೆ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಗಣಕ್ತೋಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾನಕಠೆಗಿ 
ರ್ಯರ್ಹಠರ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳನುು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ುು ಪ್ರಿರ್ತ್ರಯಸಲು ರಠಜಯ ಸಕಠಯರರ್ು ಕಟೆ್ಟಸಿ/ಕೆಎಫ್್ಸಿ 
ಮತ್ುು ಆಯರ್ಯಯ ಸಂಹಿತಗೆಳ ಪ್ರಿಷ್ೆರಣೆಯನುು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಠಿರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೈೆಗೂೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಕೋೆಂದಿದ ಅನುದಠನ ಬಿಡುಗಡೆಗಠಗಿನ ಒಂದು ಷ್ರತಠುಗಿದಠಾಗೂಯ ಬಿಪ್ಲಆರ್ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸದಿರುರ್ುದು 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತಯೆನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಠಖೆಯು ಹಣಕಠಸು ಸಂಹಿತೆಗಳನುು ಇಂದಿೋಕರಿಸುರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯನುು ಪ್ಠಿರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು 
ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
2.3.2  ಭ ರತ ಸಕ ವರದ್ ಲೆಕೆಪತಿ ಮ್ ನದ್ಾಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಪ ಲ್ಲಸದಿರುರ್ುದ್ು 
10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ರಂದು ಪ್ಿಕಟ್ವಠದ ಭಠರತ್ ಸಕಠಯರದ ಲೆಕೆಪ್ತ್ ಿ ಮಠನದಂಡಗಳು     
(ಐಜಿಎಎಸ್ಟ)-೧ ಸಕಠಯರಗಳು ನಿೋಡಿದ ಖಠತ್ರಿಗಳಿಗ ೆಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯರ್ನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ುವೆ. 
ಈ ಮಠನದಂಡರ್ು ಹಣಕಠಸು ಲೆಕೆಪ್ತ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಠಹಿತ್ರಯನುು ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಲು ನಮೂನೆಗಳನುು 
(ರ್ಗಯವಠರು ಮತ್ುು ರ್ಲಯವಠರು) ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ  ಈ ರ್ರದಿಗಳು ಕೆ2 ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿಲಿ ಮತ್ುು 
ಸಿಸಟಮ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ನಿದಿಯಷ್ಟತೆಗಳು (ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ)4/ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುಸಠರ ಅಗತ್ಯವಿರುರ್ ರ್ರದಿಗಳ 
ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಈ ರ್ರದಿಯ ನಮೂನೆಗಳನುು ಸೆೋರಿಸಲಠಗಿಲಿ. 
ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ, ಸಹಠಯಠನುದಠನಗಳ ಲೆಕೆಪ್ತ್ ಿಮತ್ುು ರ್ಗಿೋಯಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಐಜಿಎಎಸ್ಟ-೨ ಅನುು 
ಮೋ 201೧ರಲ್ಲ ಿ ಪ್ಿಕಟ್ಟಸಲಠಯತ್ು. ಸಹಠಯಠನುದಠನಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಿಸಲಠದ ಹಣರ್ನುು, 
ಅನುದಠನ ಪ್ಡರೆ್ರ್ರು ಯಠರ್ ಉದೆಾೋಶಕಠೆಗಿ ಖಚುಯ ಮಠಡಬ್ೆೋಕೆಂಬುದರ ಹೊರತಠಗಿಯೂ, 
ಅನುದಠನ ನಿೋಡಿದರ್ರ ಹಣಕಠಸು ಲೆಕೆಪ್ತ್ಿದ ತ್ಃಖುೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನುು ರಠಜಸವ ವೆಚಚ ಎಂದು ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಿ 
ಲೆಕೆ ಹಠಕಲಠಗುತ್ುದೆ. ಭಠರತ್ದ ಲೆಕೆನಿಯಂತ್ಿಕರು ಮತ್ುು ಮಹಠಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧಕರ ಸಲಹಯೆ ಮೋರೆಗೆ 
ರಠಷ್ಾಪ್ತ್ರಗಳು ನಿದಿಯಷ್ಟವಠಗಿ ಅಧಿಕಠರ ನಿೋಡಿದ ಪ್ಿಕರಣಗಳನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಸವತ್ುುಗಳನುು ಸೃಜಿಸುರ್ 
ಉದೆಾೋಶಕಠೆಗಿನ ಸಹಠಯಠನುದಠನಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ವೆಚಚರ್ನುು ಸಕಠಯರದ ಆರ್ಥಯಕ ತ್ಃಖೆುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಠಳ 
ವೆಚಚವಂೆದು ಲೆಕೆ ಹಠಕಲಠಗುರ್ುದಿಲಿ. ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಈ ಅಗತ್ಯತಯೆನುು 
ಒಳಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲ ಿಮತ್ುು ಕೆ2ನಲ್ಲಿ ರ್ಯರ್ಹಠರ ನಿಯಮರ್ನುು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು. 

 
4 ‘ಸಿಸಟಮ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ನಿದಿಯಷ್ಟತೆಗಳು’ ಎನ್ ನುವುದನ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬ ೇಕ ಾದ ಸ ಾಫ್ಟ  ವ ೇರ ನ್  ವಿವರ ಣ ಯಾಗಿ ದ  
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ವೋಚರ್್ಗಳ ದತಠುಂಶದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯು 2018-19, 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ರ ಹಣಕಠಸು 
ರ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ₹3,950 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುದ ಸಹಠಯಠನುದಠನದ ರೂಪ್ದ ಬಿಲುಿಗಳ 176 ವೋಚರ್್ಗಳನುು 
ಬಂಡವಠಳ ಲೆಕೆದ ವಿವಿಧ ವೆಚಚ ಶೋರ್ಷಯಕಗೆಳಿಗ ೆಖಚುಯ ಹಠಕಲಠಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ತೊೋರಿಸಿತ್ು. ಈ 
ರಿೋತ್ರ, ಐಜಿಎಎಸ್ಟ-೨ ಮಠನದಂಡರ್ನುು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದ ಕಠರಣ 2018-19 ರಿಂದ 2020-
21ರರ್ರೆಗಿನ ಹಣಕಠಸು ರ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ₹3,950 ಕೂೆೋಟ್ಟಗಳ ರಠಜಸವ ವೆಚಚರ್ನುು ಬಂಡವಠಳ ವೆಚಚವೆಂದು 
ತ್ಪ್ಠಪಗಿ ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಲಠಗಿತ್ುು.  
ಗಠಯರಂಟ್ಟಗಳನುು ಮಹಠಲೆೋಖಠಪ್ಠಲರು ನಿರ್ಯಹಿಸುತಠುರೆ, ಹಠಗಠಗಿ ಖಜಠನ ೆ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗಳ 
ಭಠಗವಠಗುರ್ುದಿಲಿ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಠಖಯೆು 
ಗಠಯರಂಟ್ಟಗಳನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡುರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ನುು ಒಪ್ಪಲಠಗುರ್ುದಿಲಿ ಮತ್ುು ಕೆ2 ಖಜಠನಗೆೆ 
ಹೊರತಠದ ರ್ಹಿವಠಟ್ುಗಳನೂು ಸಹ ದಠಖಲ್ಲಸಲು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿತ್ುು.  
ಸಕ ವರರ್ು ಸ ರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕ ಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯನುು ಪರಿಣ ಮಕ ರಿಯ ಗಿಸಲು ಮತುಿ ಪ ಲುದ ರರಿಗೆ 
ಹೊಣೆಗ ರಿಕೆಯನುು ದ್ೃಢಪಡಿಸಲು ಈ ರ್ಗವಗಳ ರ್ಹಿವ ಟ್ುಗಳನುು ಸೂಕಿವ ಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೋಕ ಗಿದೆ. 
2.3.3 ಬ್ಳಕೆ ಪಿಮ್ ಣಪತಿಗಳ ಸಿಿತ್ರಯನುು ಕ೨ೆನ ಭ ಗವ ಗಿಸಿಲಿದಿರುರ್ುದ್ು  
ರಠಜಯ ಸಕಠಯರರ್ು ವಿವಿಧ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಅನುದಠನರ್ನುು ನಿೋಡುತ್ುದೆ. ಈ ಅನುದಠನಗಳ 
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆಚಚರ್ನುು ಕಠಯಠಯತ್ಮಕ ಲೆಕೆಶೋರ್ಷಯಕೆಗಳಿಗೆ ಖಚುಯ ಹಠಕಲಠಗುತ್ುದೆ. ರಠಜಯ 
ಸಕಠಯರರ್ು ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಠಡಿದ ಅನುದಠನದ ಪ್ರಿಣಠಮಕಠರಿತ್ವ ಮತ್ುು ಬಳಕಯೆನುು ಬಳಕೆ 
ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿದ ವಿರ್ಠನದ ಮೂಲಕ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಲಠಗುತ್ುದೆ.  ಅನುದಠನ ಪ್ಡೆದರ್ರು ಬಳಕೆ 
ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳನುು ಇಲಠಖೆಗ ೆಸಲ್ಲಿಸುತಠುರೆ, ನಂತ್ರ ಇಲಠಖಯೆು ಅನುದಠನ ಪ್ತ್ಿದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಹಠಲೆೋಖಠಪ್ಠಲರು (ಲೆಕೆ ಮತ್ುು ಹಕುೆದಠರಿ) ಇರ್ರಿಗ ೆರವಠನಿಸುತ್ುದೆ. ಕಎೆಫ್್ಸಿ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಠರವಠಗಿ, ಅನುದಠನರ್ನುು ಮಂಜೂರು ಮಠಡಿದ 18 ತ್ರಂಗಳ ೆಳಗೆ ಅನುದಠನ 
ಪ್ಡೆದರ್ರು ಬಳಕ ೆಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೋೆಕು. ನಿದಿಯಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅರ್ಧಿಯನುು ಮಿೋರಿದ ಬಳಕೆ 
ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳು, ಸಂಕಲ್ಲಪತ್ ಉದೆಾೋಶಗಳಿಗಠಗಿ ಅನುದಠನದ ಬಳಕೆಯ ಮೋಲೆ ಭರರ್ಸೆಯ 
ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುವ.ೆ 
ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯು ಅನುದಠನದ ಬಳಕೆಯನುು 
ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡುರ್ ನಿಯಂತ್ಿಣಗಳನುು ಕೆ2ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಭಠಗವಠಗಿಸಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ತೊೋರಿಸಿತ್ು. ಮಠರ್ಚಯ 2020ರಲ್ಲಿದಾಂತೆ, ₹182.49 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಮತ್ುದ 51 ಬಳಕ ೆ ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳು 
ಸಲ್ಲಿಕಯೆಠಗದೆ ಉಳಿದಿದಾರ್ು.   
ಬಳಕ ೆ ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳು ಕೆ2ನ ಪ್ರಿಧಿಯಳಗ ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 
2021). ಈ ಉತ್ುರರ್ು ಸಮಥಯನಿೋಯರ್ಲಿ ಏಕೆಂದರ ೆಕೆ2ನ    ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಠಖಯೆು 
ಹಣದ ಬಳಕಯೆ ಪ್ಿಯೋಜನರ್ನುು ಅರಿತ್ುಕೊಳುಳರ್ ದೃರ್ಷಟಯಂದ ಬಳಕ ೆ ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳ ತ್ವರಿತ್ 
ಸಲ್ಲಿಕಯೆನುು ಆಲೊೋಚಿಸಿತ್ುು.  ಅದರಂತೆಯ್ಕೋ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು 
ಬಳಕ ೆಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುರ್ ಸೌಲಭಯ ಮತ್ುು ನಿಯಂತ್ಣಿಠಧಿಕಠರಿಗಳಿಂದ ಕಠಲಕಠಲಕೆೆ ಅದರ 
ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಗ ೆಅರ್ಕಠಶ ಕಲ್ಲಪಸಿತ್ುು. 
2.4  ಮ್ ಸಟರ್ ಸೆೋವ  ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೂೆನತೆ   

ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು (ಎಮ್್ಎಸ್ಟ್ಎ) ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಸ್ಟ್ಎಲ್್ಎ), 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳು, ಸಿವೋಕಠರಠಹಯ ಮಠನದಂಡಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು.  
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ಎಮ್್ಎಸ್ಟ್ಎ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯು ಈ ಕಳೆಗಿನ ನೂಯನತೆಗಳನುು ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿತ್ು. 
2.4.1  ಪ ಜೆಿಕ್ಟಟ ಎಾಂಗೆೋಜ್ಮಾಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷ್ನ್ ಡ ಕುೆಮಾಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದಿರುರ್ುದ್ು  
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಬ್ೋೆಕಠದ ಸೆೋವಗೆಳನುು ವಿರ್ರಿಸುರ್ ಒಂದು 
ದಸಠುವೆೋಜಠದ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ ಎಂಗೆೋಜ್ಮಂಟ ಡೆಫಿನಿಷ್ನ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ5 (ಪ್ಲಇಡಿಡಿ) ಬಗೆೆ ಮಠಸಟರ್ ಸೋೆವಠ 
ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸುತ್ುದೆ.  ಆದಠಗೂಯ, ಪ್ಲಇಡಿಡಿ ಅನುು ತ್ಯಠರಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲ ಿಮತ್ುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಮಠಡಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಪ್ಲಇಡಿಡಿಯ 
ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಬ್ೋೆಕಠದ ಸೆೋವಗೆಳ ವಿರ್ರ ಇಲಿದಿರುರ್ಲ್ಲ ಿಮತ್ುು 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಸೆೋವಗೆಳ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣಗೊ ಅಡಿಡಯಠಯತ್ು. ಯೋಜನೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಮತ್ುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯ ವಿರ್ರಗಳನುು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುರ್ ಯಠರ್ುದೆೋ ಪ್ತಿೆಯೋಕ ಪ್ಲಇಡಿಡಿ ದಸಠುವೆೋಜನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ ಎಂದು ಯೋಜನಠ 
ನಿದೆೋಯಶಕರು ತ್ರಳಿಸಿದರು (ಆಗಸ್ಟಟ 2020).   
ಆದಠಗೂಯ, ಸಕಠಯರರ್ು ಭಠಗರ್ಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ವಿರ್ಠನ - ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಅಭಠಯಸಗಳ 
ದಠಖಲೆಯನುು ಒದಗಿಸಿ ಪ್ಲಇಡಿಡಿ ಅನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
ಪ್ಲಇಡಿಡಿ ಎಂದು ಒದಗಿಸಿದ ಆ ದಠಖಲೆಯ ವಠಯಪ್ಲುಯು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಲಇಡಿಡಿ 
ವಠಯಖಠಯನದಲ್ಲಿ ಉದಾೆೋಶಸಿರುರ್ ಸೋೆವೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮತ್ುು ವಿರ್ರಣೆಗ ೆಬದಲಠಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕೆೆ 
ಮಠಗಯಸೂಚಿಯಠಗಿ ಬಳಸಬ್ೋೆಕಠದ ಕಠಯಠಯಚರಣಠ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪ್ನುು 
ವಠಯಖಠಯನಿಸಲಷ್ೆಟೋ ಸಿೋಮಿತ್ವಠಗಿದ ೆ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಒಪ್ಪಂದದ 
ಪ್ುರಠವೆಯಠಗಿ ಇಬಬರೂ ಭಠಗಿೋದಠರರು ಆ ದಸಠುವೆೋಜಿಗೆ ಸಹಿ ಮಠಡಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.4.2  ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹ ರ್್ವವೆೋರ್ ಮತುಿ ನೆಟ್್ರ್ಕ್ರವಾಂಗ್ ಘಟ್ಕಗಳ ನಿಯೋಜನಗೆ ಗಿ ಸಮಯ ರ್ಧಿ 

ನಿದಿವಷ್ಟಪಡಿಸದಿರುರ್ುದ್ು   
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಸಂಪ್ುಟ್ ೧ರ ಪ್ರಿಚಛೆೋದ 8ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್, ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು 
ನೆಟ್ರ್ಕ್ತಯಂಗ್ ಘಟ್ಕಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕನಠಯಟ್ಕ ರಠಜಯದಠದಯಂತ್ ಸಂಪ್ೂಣಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ 
ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯರಂಭರ್ನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ಕೆ2 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಕೆಲಸದ ವಿರ್ರವಠದ ವಠಯಪ್ಲು, ಪ್ಠತ್ಿಗಳು ಮತ್ುು ಜವಠಬ್ಠಾರಿಗಳನುು 
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ದಸಠುವೆೋಜಿನ ಪ್ರಿಚಛೆೋದ 8ರಲ್ಲಿ ವಿರ್ರವಠಗಿ ಚಚಿಯಸಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಲಠಗಿದೆ.    
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ದಸಠುವೋೆಜಿನ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯಂದ, ಅದು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗಠಗಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ 
ಕಲೆಸದ ವಿರ್ರವಠದ ವಠಯಪ್ಲು, ಜವಠಬ್ಠಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಮಯಠರ್ಧಿಗಳನುು ಹೊಂದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು. ಬದಲ್ಲಗೆ, ಇದು ಸಕಠಯರದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಮೋಲ್ಲನ ಕಠಯಯತ್ಂತ್ಿದ 
ನಿಯಂತ್ಿಣದ ಮೋಲಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿಖಿಸಿತ್ುು. ಅಂತ್ಹ ದೊೋಷ್ಯುಕು ಪಿ್ತ್ರ-ಉಲೆಿೋಖಗಳು 
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಸಮಪ್ಯಕ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುವೆ ಮತ್ುು ಕಲೆಸದ ವಠಯಪ್ಲುಯನುು 
ಅಥಯಮಠಡಿಕೂೆಳುಳರ್ುದನುು ಕ್ತಿಷ್ಟಕರವಠಗಿಸುತ್ುವೆ. ಇದಲಿದೆ, ವಿರ್ರವಠದ ಸಮಯಠರ್ಧಿಗಳ 
ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಿರುರ್ುದರ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಮಠನದಂಡವಿಲಿದಂತಠಗಿದೆ.  

 
5  ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ ಎಂಗೆೋಜ್ಮಂಟ ಡೆಫಿನಿಷ್ನ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ (ಪ್ಲಎಡಿಡಿ) ಎಂದರೆ ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿರುರ್ 

ಒಂದು ಲ್ಲಖಿತ್ ದಠಖಲ.ೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನರ್ನುು ಪ್ರಿಣಠಮಕಠರಿಯಠಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಟಠಟರೆ ವಠಯಪ್ಲು, 
ನಿರ್ಯಹಿಸಬ್ೆೋಕಠದ ಸೆೋವೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕಯಯ ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದಿ ವಿರ್ರಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಈ ದಸಠುವೆೋಜು 
ವಿರ್ರಿಸುತ್ುದೆ 
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2.4.3  ಮ್ ಸಟರ್ ಸೆೋವ  ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ ಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ತ ಾಂತ್ರಿಕ ಪಿಸ ರಿ್ನಯೆನುು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಲಿದಿರುರ್ುದ್ು  

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಗಳ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನದ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರನುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಠಡಲಠಗಿದೆ.  ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ದಠಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು ಬಿಡುಡದಠರರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ವಿರ್ಠನದ ನಡುವ ೆಯಠರ್ುದೆೋ ಭಿನಠುಭಿಪ್ಠಿಯಗಳಿಲಿ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುದೆ. ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಗಳನುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಹಿೋಗಠಗಿ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಠಡಿದ ಬದಧತೆಗಳನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯನುು ಅಧಯಯನ ಮಠಡಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ತ್ಯಠರಿ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ 
ಸಠಕಷ್ುಟ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯನುು ಮಠಡಲಠಗಿಲಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಣಠಮವಠಗಿ, ಇಲಠಖೆಯು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು 
ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯ ಮೋಲೆ ನಿಯಂತ್ಿಣರ್ನುು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.4.4  ಬ್ಳಸುರ್ ರ್ಸುಿಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಮ್ ಸಟರ್ ಸೆೋವ  ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ಭ ಗವ ಗಿಸಿಲಿದಿರುರ್ುದ್ು   
ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್, ಸಿಸಟಮ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳಿಗಠಗಿ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ 
ಪ್ೂರೆೈಕೆಯನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು.  ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ವಠಣಿಜಯ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ಬಳಸಲು 
ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ರಿಮಠಣ ಸೂಚಿಸುರ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮತ್ುು ಆ ರ್ಸುುಗಳ ಸೂಕು ಬಳಸುವಿಕಯೆನುು ಗಮನಿಸುರ್ 
ನಿಯಮಗಳನುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಮಠಡಲಠಗಿಲಿ. ಸರಬರಠಜಿಗಠಗಿ 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದಂತ್ಹ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ವಿರ್ರವಠದ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ, ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕಯೆ 
ಬಗೆೆ ಸಪಷ್ಟತೆಯ ಕೂೆರತಯೆದೆ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಉದಠಹರಣೆಗೆ, ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ದತಠುಂಶ ಸೆಂಟ್ರ್್ಗಠಗಿ 56 ಸಂಖಯೆಯ ಸರ್ಯರ್್ಗಳನುು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದಾರೆ, ಹಣಕಠಸಿನ 
ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು 65 ಸಂಖಯೆಯ ಸರ್ಯರ್್ಗಳನುು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿತ್ುು. ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಂಸೆೆಗೆ ನಿೋಡಿದ 
ಕಠಯಠಯರಂಭ ಆದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸರಬರಠಜು ಮಠಡಬ್ೆೋಕಠದ ಸರ್ಯರ್್ಗಳ ಸಂಖಯೆಯನುು 103 ಎಂದು 
ನಮೂದಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ್ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇನ್್ಫಠಿ ಸೆೈಜಿಂಗ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ ಸರ್ಯರ್್ಗಳ 
ಸಂಖಯೆಯನುು ೬೮ ಎಂದು ಅಂದಠಜು ಮಠಡಿತ್ುು. ಇನ್್ಫಠ ಿಸೆೈಜಿಂಗ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ ಅನುು ಆಧರಿಸಿ 
ಸರ್ಯರ್್ಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಂಚಠಲನ ಸಮಿತ್ರಯು ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡಿತ್ುು. ಕೆ2 
ಮೂಲಸೌಕಯಯರ್ನುು ಬಲಪ್ಡಿಸುರ್ುದಕಠೆಗಿ ವಿಎಮ್್ವೆೋರ್ ಕಿಸಟರ್ ಅನುು ರೂಪ್ಲಸಲು ಇಲಠಖೆಯು 
ಸರ್ಯರ್್ಗಳು ಮತ್ುು ವಿಎಮ್್ವೆೋರ್ ರ್ಚುಯಯಲೆೈಸೆೋಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುರ್ುದನುು (2016-
17) ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಇದು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸರ್ಯರ್್ಗಳು 
ಸಠಕರ್ಷಟಲಿ ಎಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥಯಕ ಬಿರ್್ನ ಭಠಗವಠಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ವಿರ್ರವಠದ 
ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಆಕರವಠಗಿ ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021).  ಆದರ,ೆ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಸಿಿದ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಕೂಲಂಕಷ್ವಠಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, 
ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯಂದ ತ್ಪ್ಠಸಣೆ ಮಠಡಿಸಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರವೋೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಠಗಿ ಔಪ್ಚಠರಿಕವಠಗಿ 
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಳರ್ಡಿಸಬೆ್ೋಕ್ತತ್ುು. ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಸೂಕು ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಂದದ 
ಭಠಗವಠಗಿ ಅದರ ಸೆೋಪ್ಯಡೆಯು ಒಪ್ಪಂದದ ಬ್ಠಧಯತೆಗಳ ಮೋಲ ೆಸಪಷ್ಟತೆಯನುು ನಿೋಡಬಹುದಠಗಿತ್ುು. 
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2.4.5  ಪೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಂಬ್ಕ ೆಗಿ ದ್ಾಂಡಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಸಂಯೋಜಿತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್, ಸಿಸಟಮ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್, ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳು 
ಇತಠಯದಿಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯನುು ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು. ಆದರ,ೆ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯನುು ಮಠಡದಿರುರ್ ಮತ್ುು 
ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕೆೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ಷ್ರತ್ುುಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ 
ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮಠಡಬ್ೆೋಕಠಗಿದಾ ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಮಠಹಿತ್ರ ರ್ಯರ್ಸೆೆ (ಜಿಐಎಸ್ಟ) ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್, ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣಠ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಳರ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಲಠಗಿದೆ.  ಆದರ,ೆ ದಂಡದ ಷ್ರತ್ುು ಇಲಿದ ಕಠರಣ ಗುತ್ರುಗೆದಠರರಿಗ ೆ ದಂಡ 
ವಿಧಿಸಲಠಗಿಲಿ. 
2.4.6  ಕೆೋಾಂದಿಿೋಯ ಸಾಂಸೆರಣ  ಘಟ್ಕದ್ ಬ್ಳಕೆ ಸ ಮರ್ಥೆವದ್ ಮಿತ್ರಯನುು ನಿದಿವಷ್ಟಪಡಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಪ್ಿಸಠುವಿತ್ ಮತ್ುು ನಿಯೋಜಿಸಲಠದ ಸರ್ಯರ್ ಸಿಸಟಮ್್ಗಳ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಗೆೆ ಇಲಠಖೆಯು ಹೆಚಿಚನ 
ಪ್ಠಿಮುಖಯತೆಯನುು ನಿೋಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಠಯಯನಿರ್ಯಹಿಸುರ್ ಸರ್ಯರ್್ಗಳಿಗ ೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಠದ ಕನಿಷ್ಾ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು 
ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ ವಠಯಖಠಯನಿಸುತ್ುದೆ ಎಂದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲಠಗಿದೆ. ಕೋೆಂದಿಿೋಯ 
ಸಂಸೆರಣಠ ಘಟ್ಕ (ಸಿಪ್ಲಯು) ಬಳಕಯೆು ಸರ್ಯರ್ ಬಳಕೆಯನುು ನಿಧಯರಿಸುರ್ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಠಗಿದೆ ಮತ್ುು ಉದಯಮದ ಮಠನದಂಡಗಳು ಪ್ಿತ್ರಶತ್ 70 ಬಳಕೆಯನುು ಮಿತ್ರಯಠಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ುವೆ. 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ನಿಯೋಜಿಸುರ್ ಮದಲು ಬಳಕದೆಠರರ ಒಪ್ಲಪಗೆ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ 
ಮೂಲಕ ಮತ್ುು ಚಠಲನಠ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಠಗೆೆ ಕಛೋೆರಿಯ ಕಠಯಠಯರ್ಧಿಯ ಹೊರತ್ರನ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ 
ಸಠಮಥಯಯ ತಠಳಿಕೆ/ಒತ್ುಡ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣಠ ವಿರ್ಠನಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ುು ನೆೈಜ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ 
ಎಂಟ್ರ್್ಪ್ೆೈಸ್ಟ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ ಸಿಸಟಮ್ (ಇಎಮ್್ಎಸ್ಟ) ವಿರ್ಠನಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಯರ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಅಳಯೆಲು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ.ೆ ಕಠಯಠಯಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಠರ್ುದೆೋ 
ವಿಚಲನಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಲು ಈ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯನುು ನಿರಂತ್ರವಠಗಿ ನಡೆಸುತ್ರುರಬ್ೆೋಕು ಮತ್ುು ರ್ಯತಠಯಸಗಳು 
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಯೋಜನಠ ನಿದೆೋಯಶಕರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬೆ್ೋಕು.   
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠದ ಮಿತ್ರಯು ಸರಿಸುಮಠರು 60ರಿಂದ 70 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ದರ್ಷಟದುಾದರಿಂದ ಮತ್ುು ಸರ್ಯರ್ 
ಯಂತ್ಿಗಳು ಸಠಮಥಯಯದ 70 ಪ್ತಿ್ರಶತ್ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಮಟ್ಟ ತ್ಲುಪ್ಲದರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ 
ಉಲಿಂಘನೆಯನುು ಗಮನಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ.  ಆದಠಗೂಯ, ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ 
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕಯೆ ಮಿತ್ರಯನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಉದಯಮದ ಮಠನದಂಡಗಳಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನಿಂದ ಅಂದಠಜು ಸಠಮಥಯಯ ತಠಳಿಕೆಯನುು ನಿರ್ಯಹಿಸಲು 
ಸಠಧಯವಠಗುತ್ುದೆ ಎಂದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಉದಯಮದ ಅಂಗಿೋಕಠಹಯ 
ಮಠನದಂಡರ್ು ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕೆಯ ಶೆೋಕಡಠ 70ಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಒಪ್ಲಪಕೂೆಂಡಿತ್ು 
(ನವೆಂಬರ್ 2021). ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕಯೆು 70 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ರ್ನುು ದಠಟ್ಟದರೆ, ಅದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಪಸಲಠದ ಇತ್ರ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗ ೆತೊಡಕುಂಟ್ುಮಠಡಬಹುದು ಎಂದೂ 
ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಕಠಯಯ ನಿರ್ಯಹಣೆ ತ್ುಂಬ್ಠ ನಿರ್ಠನವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಒಟಠಟರ ೆಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಮೋಲೆ ಪ್ಿಭಠರ್ ಬಿೋರಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಸರ್ಯರ್ ಬಳಕಯೆು 90 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ ಮಟ್ಟರ್ನುು ತ್ಲುಪ್ಲದ ನಿದಶಯನಗಳ  ಇದಾರ್ು.  ಅಲಿದೆ, 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಉಂಟಠಗಿದಾರೂ ಸಹ ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸದ ಕಠರಣ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಠಗಲ್ಲಲಿ. 
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2.4.7  ಅಪಿಕೆೋಷ್ನ್್ ಕ ಯವಕ್ಷಮತೆ ಎಸ್ಎಲ್ಎ ಹೊಾಂದ ಣಿಕೆಯ ಅಸಪಷ್ಟತ ೆ 
ಕೆ೨ ಒಂದು ಎನ್-ಶೆಿೋಣಿಯ ವೆಬ್ ಆರ್ಠರಿತ್ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಷ್ನ್್ ಆಗಿದ.ೆ ಎನ್-ಶೆಿೋಣಿಯ ಅಂತ್ಜಠಯಲ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಷ್ನ್್ಗಳು ನಿರೂಪ್ಣಠ ಪ್ದರ (ಬಳಕದೆಠರರು 
ನೊೋಡುರ್ ಹಠಗೂ ಬಳಸುರ್), ದತ್ು ಸಂಚಯದ 
ಪ್ದರ (ದತಠುಂಶ ಶೆೋಖರಣೆ-ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಯ 
ಸೆೋವೆ) ಮತ್ುು ನಿರೂಪ್ಣಠ ಪ್ದರದಿಂದ 
ಮಠಡಲಠಗುರ್ ಮನವಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಸಂಸೆರಿಸಿ 
ಮತ್ುು ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯಸುರ್ ಮಧಯದ ಪ್ದರಗಳನುು ಒಳಗೊಳುಳತ್ುವೆ.  
ದಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗ ೆ ಬಳಕಯೆ ಅರ್ಧಿ ಮತ್ುು ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ೃಪ್ಲುಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಅಂತ್ಜಠಯಲ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆ ತ್ವರಿತ್ವಠಗಿ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯಸುರ್ುದು ಅರ್ಶಯಕವಠಗಿತ್ುು. ಇದಕಠೆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್, 
ದತ್ುಸಂಚಯ ಮತ್ುು ಸರ್ಯರ್ ಘಟ್ಕಗಳನುು ಅತ್ರಕ್ಷಿಪ್ಿಗತ್ರಯ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯಕೆೆ 
ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಸಂರಚಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ಈ ಅರ್ಶಯಕತೆಯನುು ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಸೆೋವಠ 
ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿದೆ. ಕೆ2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಯರ್ ಮತ್ುು ಅಪಿ್ಲಕೋೆಶನ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಹೊಂದಠಣಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಕೂೆರತಯೆದ ೆ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಠನದಂಡಗಳು ಬಹು ಅಂಶಗಳನುು 
(ರ್ಹಿವಠಟ್ು ಪ್ರಿಮಠಣ, ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕ,ೆ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯ ಶೆಿೋಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಬಳಕದೆಠರರ ಸಂಖಯೆ) 
ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆ್ೋಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಮಠನದಂಡಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ. 
ಎಲಠಿ ಸಂಭಠರ್ಯ ಶೆಿೋಣಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಸೂಕು 
ಹೊಂದಠಣಿಕಗೆಳನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರ್್ನೆಟ ಆರ್ಠರಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್್ನಲ್ಲಿ 
ರ್ಹಿವಠಟ್ಟನ ಪ್ರಿಮಠಣರ್ು ಪಿ್ತ್ರ ನಿಮಿಷ್ಕೆೆ 5,000 ಅಥವಠ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಠಚದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ೊೋಟ್ಯಲ್ ಪ್ುಟ್ ಲೊೋರ್ ಮಠಡುರ್ ಸಮಯರ್ನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದೆ. ರ್ಹಿವಠಟ್ುಗಳ ಸಂಖಯೆ 
5,000ಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರುವಠಗ ಅನುಸರಣೆಗಠಗಿ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ನಿಣಯಯಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಮಠನದಂಡ/ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸಲಠಗಿಲಿ. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ಗಠಗಿ ಪಿ್ತ್ರ ನಿಮಿಷ್ಕೆೆ 
ಕನಿಷ್ಾ 5,000 ರ್ಹಿವಠಟ್ುಗಳ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ನಿಧಯರಣೆಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ವಿರ್ಠನಕೆೆ ಯಠರ್ುದೆೋ 
ವಿರ್ರಣೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಇದಲಿದೆ, ಸಮಯದ ಮಠಪ್ನಗಳನುು ಸರಠಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದಠಗ, ಸರಠಸರಿ 
ಮತ್ುು ಗಣನೆಯ ವಿರ್ಠನರ್ನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ.  ನಿದಿಯಷ್ಟ ಶೆಿೋಣಿಗೆ ಮಠತ್ಿ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿರುರ್ುದು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಭರ್ನಿೋಯ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಲಿ್ಲ 
ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸದಿರುರ್ುದು ಸಪಷ್ಟತೆಯ ಕೂೆರತಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು.    
ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆಯಠರ್ುದೆೋ ಅನಠನುಕೂಲತೆಯನುು ಉಂಟ್ುಮಠಡದೆ, ಗರಿಷ್ಾ ಲೊೋರ್್ನಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅನುು 
ಸಂರಚನೆ ಮಠಡುರ್ುದನುು ಈ ಸೋೆವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮಠನದಂಡಗಳು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುವೆ ಎಂದು 
ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಗರಿಷ್ಾ ಲೊೋರ್ ಸಮಯರ್ನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಸಠಮಠನಯ 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡುರ್ 
ಮಠನದಂಡಗಳನುು ಸಹ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಭಠಗವಠಗಿ ಮಠಡಬ್ೆೋಕು ಎಂದು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಅಭಿಪ್ಠಿಯಪ್ಟ್ಟಟದೆ, ಏಕೆಂದರ ೆಅದರ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಲೊೋರ್್ ಇಲಿದ 
ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ ೆಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ನಿರ್ಯಹಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ಮಠನದಂಡಗಳಿಲಿ. 

(Intermediate layers) 
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2.5 ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಿಗತ್ರಯ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿವಠರು ಹಣ ಪ್ಠರ್ತ್ರ 
ಮಠಡುರ್ುದನುು ಯೋಜನೆಯು ಕಲ್ಲಪಸಿತ್ುು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ಉದೆಾೋಶಸಿದಾ 
ಹಲವಠರು ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ುು ಕಠಿಣಮಠಗಯವಿರ್ಠನಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ ಬಗೆೆ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಒಂದು ವಿರ್ರವಠದ ಕ್ತಯಿಠ ಯೋಜನೆಯನುು ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು 
ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸುರ್ುದು ಅಗತ್ಯವಿತ್ುು ಮತ್ುು ನಿಗದಿತ್ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಒಟಠಟರೆ ಯೋಜನೆಯ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕಠೆಗಿ, ವಿಳಂಬಗೊಂಡಂತ್ಹ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳಿಗ ೆಹೆಚುಚರ್ರಿ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳನುು ಒದಗಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಹಣ ಪ್ಠರ್ತ್ರ ವಿನಂತ್ರಯನುು ಬ್ಠಹಯ ತ್ಜ್ಞರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ ಸಮಿತ್ರಗೆ 
ಒಪ್ಲಪಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. 
ಯೋಜನೆಯು ತ್ನು ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ೂಣಯವಠಗಿ ಮಠಗಯಪ್ಲಿಟ್ವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ 
ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಹಠಗಠಗಿ, 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆ ನಿಗದಿತ್ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಿಗ ೆ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಪ್ಠರ್ತ್ರಗಳನುು ಮಠಡಲಠಗಲ್ಲಲಿ. 
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠದ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಅನುಬ್ಾಂಧ 2.1ರಲ್ಲಿ 
ತೊೋರಿಸಲಠಗಿದೆ. 
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅನುಸಠರ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಯೋಜನೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಿದ 
70ನೆೋ ವಠರದೂೆಳಗ,ೆ ಅಂದರ ೆ 19 ಫೆಬಿರ್ರಿ 2013ರ ವೆೋಳಗೆೆ, ಎಲಠಿ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊೋಷ್ಮುಕು ಕೆ2 
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅನುು ಅಳರ್ಡಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು 
ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು, ಇಎಮ್್ಎಸ್ಟ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಮತ್ುು ಮಠಪ್ನ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ನಿಯೋಜಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ ಪ್ರಿಹಠರ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದಿಗ ೆ
ಕಠಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗಳನುು ರ್ಯರ್ಸಠೆಪ್ಲಸುರ್ುದು, ಇರ್ುಗಳನುು ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣ ೆಹಂತ್ರ್ು 70ನೆಯ ವಠರದಿಂದ ಪ್ಠಿರಂಭವಠಗಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 122ನೆಯ 
ವಠರದೊಳಗ ೆಕೆ2ನೊಂದಿಗೆ ಎಲಠಿ ರಠಜಯ ಸಕಠಯರದ ಇಲಠಖೆಗಳ ಸಮಿೋಕರಣ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು 
ಮತ್ುು ಪಿ್ತ್ರ ಇಲಠಖೆಯ ನಠಮನಿದೆೋಯಶತ್ ಅಧಿಕಠರಿಗಳ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು.   
ಹಠಗಿದಠಾಗೂಯ, ಮಠರ್ಚಯ 2020ರ ಹೊತ್ರುಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ೂಣಯಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಪ್ೂಣಯಗೊಳುಳವಿಕೆಗ ೆ ನಿಗದಿಯಠಗಿದಾ ದಿನಠಂಕದಂದು, ಅಂತ್ರಮ 
ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ್ಗಳಿಗ ೆಖಜಠನ ೆಇಲಠಖೆಯಂದ ಪ್ಠಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿಗೆ 
ಅನುಮತ್ರ ದೊರಕ್ತರಲ್ಲಲಿ. ವಿಳಂಬಗೊಂಡ ಕಠಯಠಯರ್ಧಿಗಳನುು ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯಚರಣಠ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನುು 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೋೆವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸದಿರುರ್ುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು.  
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು 18 ಅಕೊಟೋಬರ್ 2011 ರಂದು ಜಠರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ು ಮತ್ುು ಪ್ಠಯಿೋಗಿಕ 
ಹಂತ್, ಕಠಯಠಯರಂಭ ಹಂತ್ರ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 382 ವಠರಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ಮಠನಯವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ು ಪ್ೂಣಯಗೊಳುಳರ್ರ್ರೆಗೆ ಮುಂದುರ್ರಿಯಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಗ ೆಬದಧರಠಗಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ವಿಫಲವಠದರು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ 
ಸಮಯಠರ್ಧಿಗಳು ಮೂಲತ್ಃ ಕಲ್ಲಪಸಲಠದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಗಿಂತ್ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಭಿನುವಠಗಿದಾರ್ು.   
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಠರ ಎಲಠಿ ಖಜಠನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಹಂತ್ರ್ು ಪ್ಠಿರಂಭವಠಗುರ್ ಮದಲು, ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್್ನ ಎಲಠಿ 
ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡುರ್ುದನುು ಯೋಜನೆಯು ಪ್ೂಣಯ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುರ್ ಏಕೆೈಕ 
ಮಠನದಂಡವಂೆದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಠಗಿತ್ುು. ಪ್ೂಣಯಹಂತ್ದ ಕಠಯಠಯರಂಭಕಠೆಗಿನ ನಿಗದಿತ್ 
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ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಮಠಪ್ಯಡಿಸಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಅರ್ಕಠಶ ಒದಗಿಸಿಲಿ.  ಅನುಷ್ಠಾನದ 
ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು 
ತ್ರದುಾಪ್ಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ. ತ್ತ್ಪರಿಣಠಮವಠಗಿ, ಯೋಜನೆಯನುು 
ತ್ವರಿತ್ವಠಗಿ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಮೋಲೆ ಒತ್ುಡ ಹೆೋರುರ್ ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಕಠನೂನುಬದಧವಠದ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇದು, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿನ 
ಯಠರ್ುದೆೋ ವಿಳಂಬಗಳಿಗ ೆ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಕಠನೂನು ಕಮಿಗಳಿಂದ ಹೊರತಠಗುರ್ ವಠತಠರ್ರಣರ್ನುು 
ಸೃರ್ಷಟಸಿತ್ು. 
ಹಿೋಗಠಗಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲ ಷ್ರತ್ುುಗಳಿಗ ೆ ಅನುಗುಣವಠಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಜಠರಿ ಮಠಡಲಠಗಿಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳ ಅನುಸರಣೆ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯು ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ುು ಅಸಮಥಯತೆಗಳಿಂದ ಬ್ಠಧಿತ್ವಠಗಿತ್ುು. ಪಿ್ತ್ರ 
ಹಂತ್ದಲೂಿ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ುು ಸಠಕರ್ಷಟರದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಯ ಜೊತೆಗ ೆ ಕರಠರಿನ ಕಟ್ುಟಪ್ಠಡುಗಳ 
ಜಠರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತಯೆು ಇಲಠಖೆಯ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿೋರ್ಘಯರ್ಧಿಯ ವಿಳಂಬಕೆೆ 
ಕಠರಣವಠಯತ್ು.  ಕಮಿ ಕೈೆಗೂೆಳುಳರ್ಲ್ಲಿನ ಸಡಿಲ್ಲಕಗೆಳು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆಅನುಕೂಲಕರವಠಗಿ 
ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ಲಿದೆ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತ ೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸದಿದಾರೂ ಸಹ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರ ಮೋಲೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಕಮಿ ಕೈೆಗೂೆಳಳಲಠಗದಿರುರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು. ಉದಠಹರಣೆಗೆ, 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯ ಚಚೆಯಗಳಿಂದ ಸಪಷ್ಟವಠಗಿರುರ್ಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ತಠವೆೋ 
ಜವಠಬ್ಠಾರರಠಗಿದಾರೂ ಸಹ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು, ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ತ್ಯಠರಿಕಯೆ ವಿಳಂಬವೆೋ 
ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬಗಳಿಗ ೆ ಕಠರಣ ಎಂದು ಆಗಠಗೆೆ ಉಲೆೋಿಖಿಸಿದಠಾರೆ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ತ್ನುದೆೋ ಆದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಿಂಘನೆಯಂದಿಗೆ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯನುು ಮುಂದುರ್ರೆಸಿತ್ು, 
ಮತ್ುು ಇದಕೆೆ ಇಲಠಖೆಯು ತ್ನು ಸವಂತ್ ನಿರ್ಠಯರ ಅಥವಠ ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗದೆುಕೊಳಳಬ್ೆೋಕಠದ 
ಕಮಿರ್ನುು ಸೂಚಿಸಲು ನೆೋಮಿಸಿದ ಸಮಿತ್ರಯ ಶಫಠರಸುಗಳ ಮೋಲೆ ಘಟ್ನೂೆೋತ್ುರ ಅನುಮೋದನೆ 
ನಿೋಡಿತ್ು.  ಒಪ್ಪಂದದ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ ಮಠಡುರ್ಲ್ಲಿ ಇಲಠಖಯೆಠಗಲ್ಲೋ ಅಥವಠ 
ಸಮಿತ್ರಯಠಗಲ್ಲೋ ವಠಸುವಿಕ ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ ವಿರ್ಠನರ್ನುು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇರ್ು ಕೋೆರ್ಲ ಯೋಜನೆಯು ಮತ್ುಷ್ುಟ ವಿಳಂಬವಠಗುತ್ರುರುರ್ ಮತ್ುು 
ಕಠಯೋಯನುಮಖಗೂೆಳಳದೆ ಇರುರ್ ಬಗೆಗಿನ ತೊಡಕುಗಳ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ತೆಗದೆುಕೊಂಡ 
ನಿರ್ಠಯರಗಳಠಗಿದಾರ್ು. ಈ ರಿೋತ್ರಯಠಗಿ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನರ್ು ತ್ರೋರ್ ಿ ಅನಿಶಚತ್ ಮತ್ುು 
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ವಠಗಿತ್ುು. 
ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ರ್ರದಿಯ6 ಪ್ಿಕಠರ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಲು ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ 
ಇರ್ರಿಗೆ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು. (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಿಕಠರ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ುು ಕಠಯೋಯನುಮಖಗೂೆಳಿಸಲು ಫೆಬಿರ್ರಿ 2013 
ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್ ಸಮಿತ್ರಯನುು 2018-19ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಠಯತ್ು 
ಎಂಬ ಅಂಶರ್ನುು ಸಕಠಯರದ ಉತ್ುರರ್ು ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  2013-2018ರ ಐದು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. 

 
6  ಕನಠಯಟ್ಕ ಸಕಠಯರರ್ು ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳು ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಠಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ 

ಸಂಯೋಜಕರ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುು ಸಠಧಿಸಿದ ಪ್ಿಗತ್ರ, ಯೋಜನೆಯ ಸಿೆತ್ರ ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ 
ಹಿತಠಸಕ್ತುಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬ್ೆೋಕಠದ ಕಿಮಗಳು, ಇರ್ುಗಳ ಸೂಕು ಪ್ರಿಗಣನೆಯ ನಂತ್ರ ಸಕಠಯರಕೆೆ ಶಫಠರಸುಗಳನುು 
ನಿೋಡಲು ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್್, ನಿದೆೋಯಶಕರು, ಅಂತಠರಠರ್ಷಾೋಯ ಮಠಹಿತ್ರ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಠನ ಸಂಸೆೆ, ಬ್ೆಂಗಳ ರು ಇರ್ರ 
ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತ್ರಯನುು ರಚಿಸಿತ್ು (2018). 
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ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್ ಸಮಿತ್ರಯು ಶಫಠರಸು ಮಠಡಿದ ಸಮಯಠರ್ಧಿಯನೂು ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪಂದದ 
ಮೂಲಕ ಔಪ್ಚಠರಿಕಗೂೆಳಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.6 ಗುತಿ್ರಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  

ಈ ಕಳೆಗ ೆಚಚಿಯಸಿರುರ್ಂತೆ, ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಿಮಠಣ, ಅಪ್ಠಯಗಳು ಮತ್ುು ಮೌಲಯಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಠಗಿ ಇಲಠಖೆಯಲ್ಲಿನ ಗುತ್ರುಗೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳು ಬಿಗುರ್ನುು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
2.6.1  ಮೂಲತಃ ಪಿಸ ವಿಿತ ಪಿಮುಖ ಸಾಂಪನೂೂಲ ರ್ೆಕಿ್ರಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸದಿರುರ್ುದ್ು  
ಟೆಂಡರ್ ಷ್ರತ್ುುಗಳ ಪ್ಿಕಠರ, ಕೆ2 ಯೋಜನೆಗಠಗಿ ಎಂಗೆೋಜ್ಮಂಟ ಮಠಯನೆೋಜರ್ ಹುದೆಾಗೆ ಬಿರ್್ನಲ್ಲಿ 
ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ಗುತ್ರುಗೆಯನುು ನಿೋಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಯು 
ಕಠಯೋಯನುಮಖಗೂೆಂಡ ನಂತ್ರದ 153 ವಠರಗಳರ್ರಗೆೆ ಬದಲಠರ್ಣೆ ಮಠಡುರ್ಂತ್ರರಲ್ಲಲಿ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ, 
ಕೆ2 ಯೋಜನೆಗಠಗಿ ಡೊಮೈನ್ ಕನಸಲೆಟಂಟ ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಡೆರ್ಲಪ್ಮಂಟ ಟ್ಟೋಮ್ ಲ್ಲೋಡರ್್ ಹುದೆಾಗೆ 
ಬಿರ್್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ಗುತ್ರುಗೆಯನುು ನಿೋಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಯು 
ಕಠಯೋಯನುಮಖಗೂೆಂಡ ನಂತ್ರದ ೧೨೨ ವಠರಗಳರ್ರಗೆೆ ಬದಲಠರ್ಣೆ ಮಠಡುರ್ಂತ್ರರಲ್ಲಲಿ.  ಮಠಸಟರ್ 
ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಪಿ್ತ್ರ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ರ್ಯಕ್ತುಯ ಬದಲಠರ್ಣ ೆಮೋಲೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡರ್ನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿತ್ುು. 
ಪ್ಿಮುಖ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ರ್ಯಕ್ತುಗಳ ಪ್ಿಮಠಣಿೋಕರಣಗಳು ಟಂೆಡರ್್ದಠರರ ಬಿರ್್ಗಳನುು ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ 
ಮಠಡುರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಿಮುಖ ಮಠನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಠಗಿದಾರ್ು. ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯು ಯೋಜನೆಗಠಗಿ ಅಹಯ ಮತ್ುು 
ಅನುಭವಿ ರ್ೃತ್ರುಪ್ರರ ಪ್ಠಿಮುಖಯತೆಯನುು ಯಶಸಿಸನ ನಿಣಠಯಯಕ ಅಂಶವಠಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿತ್ುು ಮತ್ುು 
ಬಿರ್್ದಠರರ ತಠಂತ್ರಿಕ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡಠ 28ರಷ್ುಟ ಮಠನಯತೆಯನುು ಮಠನರ್ಶಕ್ತುಗೆ 
ನಿೋಡಲಠಗಿತ್ುು. ಆದಾರಿಂದ, ತಠಂತ್ರಕಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಯಠರ್ ರ್ೃತ್ರುಪ್ರರ ಅನುಭರ್ದ ಬಲದಿಂದ ಗುತ್ರುಗ ೆ
ಪ್ಡೆದಿದಾರೊೋ ಆ ಭರರ್ಸೆ ನಿೋಡಿದ ಮಠನರ್ಬಲರ್ನೆುೋ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದಠಾರೆ ಎಂಬುದನುು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ುದು ಮುಖಯವಠಗಿತ್ುು. 
ಪ್ಿಮುಖ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ರ್ಯಕ್ತುಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಅಸಮಥಯತೆಯಂದಠಗಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 130 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಠಗಿದೆ ಎಂದು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಪ್ಿಮುಖ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ರ್ಯಕ್ತುಗಳನುು ಸಮಯೋಚಿತ್ವಠಗಿ ನಿಯೋಜಿಸದಿರುರ್ುದಕೆೆ ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಿಕಠರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು, ಆದರ ೆ ತಠಂತ್ರಕಿ ಸಂಯೋಜಕರ ಮೋಲೆ ದಂಡ 
ವಿಧಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ಬದಲ್ಲ ರ್ಯಕ್ತುಗಳು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ 
ಅಹಯತೆಯನುು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನೂು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಠಗಿತ್ುು.   
ಬಿರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಗುತ್ರುಗ ೆನಿೋಡುರ್ರ್ರಗೆೆ ಸಮಯದ ಅಂತ್ರವಿತ್ುು ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು 
(ನವೆಂಬರ್ 2021). ಪ್ಿಮುಖ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ರ್ಯಕ್ತುಗಳ ಲಭಯತೆಯ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ಬಿರ್ 
ಮೌಲಯಮಠಪ್ನರ್ನುು ಮಠಡಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಯಠರ್ುದೆೋ ತ್ರದುಾಪ್ಡಿಗಳಿಲಿದೆಯ್ಕೋ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಠಡಿಕೂೆಂಡಿದಾರು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಆದಾರಿಂದ, ಇಲಠಖೆಯು ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಜಠರಿಗೊಳಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. 
2.6.2  ಯೋಜನ  ನಕ್ಷೆಯ ದ ಖಲೆಯನುು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುರ್ುದ್ು   
ಟೆಂಡರ್ ಷ್ರತ್ುುಗಳ ಅನವಯ, ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದ ಮಠಡಿಕೂೆಳುಳರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆ2 ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ 
ವಿನಠಯಸ, ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮತ್ುು ಅನುಷ್ಠಾನಕಠೆಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ನಕ್ೆಯನುು 
ಸಲ್ಲಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ುು. ಹಠಗಿದಠಾಗೂಯ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ವಿರ್ರವಠದ ಯೋಜನಠ ನಕ್ೆಯನುು 
ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ುು ಅದನುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಮಠಡಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
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ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ನಕ್ೆಯನುು ಒದಗಿಸುರ್ಲ್ಲಿನ ವೆೈಫಲಯರ್ು, ಸಠಧಿಸಿದ 
ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಿಗತ್ರಯನುು ಅಳಯೆುರ್ ಸಠಮಥಯಯರ್ನುು ಏರುಪ್ೆೋರು 
ಮಠಡಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಸಮಯರ್ನುು ಉಳಿಸುರ್ ಸಲುವಠಗಿ ಇಲಠಖೆಯು ಮೂರನೆೋ 
ರ್ಯಕ್ತುಯಠದ ಒಂದು ಯೋಜನಠ ನಿರ್ಯಹಣಠ ಸಮಠಲೊೋಚಕ ಸಂಸೆೆಯ ಸಹಠಯದೊಂದಿಗೆ ಸವಿರ್ರ 
ಯೋಜನಠ ನಕ್ಯೆನುು ಅಂತ್ರಮಗೊಳಿಸಿತ್ು ಎಂದು ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಠಗಿದೆ. ಸಮಠನಠಂತ್ರವಠಗಿ 
ಇಲಠಖೆಯು, ಯೋಜನಠ ನಕ್ಯೆನುು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ುು ಮದಲನೋೆ ಹಂತ್ದ 
ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳಿಗಠಗಿ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು ದಠಖಲ್ಲಸಲು ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಂಸೆೆಗೆ ಅರ್ಕಠಶ ಮಠಡಿಕೂೆಟ್ಟಟತ್ು.  
ಆದಠಗೂಯ, ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸವಿರ್ರ ಯೋಜನಠ ನಕ್ೆಯ ದಠಖಲೆಯನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 
2.6.3  ರ್ೆರ್ಹ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ರ್ೆರ್ಸೆಿಯನುು ಸ ಿಪಸಲ ಗಿಲಿ   
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಕಿಠರ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸದೃಢವಠದ ರ್ಯರ್ಹಠರ ನಿರ್ಯಹಣೆ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು (ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ) ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸುರ್ುದು, ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸುರ್ುದು/ಕಠಯಯರಿೋತ್ರಗೆ 
ತ್ಕೆಂತೆ ಮಠಪ್ಯಡಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ವಠಗಿ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಮಠಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುರ್ ಯಠರ್ುದೆೋ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಸಠಧನಗಳನುು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ದಠಖಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ುು ರ್ರದಿ 
ಮಠಡುರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ಬ್ಠಹಯ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧಕರು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಅರ್ರು ಅದನುು 
ಪ್ಿಮಠಣಿೋಕರಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು.  ಪ್ಿಸಠುವಿತ್ ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲಠಿ ಮಠಪ್ನ 
ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ುು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅನವಯವಠಗುರ್ ದಂಡಗಳ ಲೆಕಠೆಚಠರರ್ನುು 
ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ುದೆ ಎಂಬುದನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು.  ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಈ ಉದಾೆೋಶಕಠೆಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ 
ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ ಉಪ್ಕರಣದಿಂದ ಲೆಕಠೆಚಠರ ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು.  ಕೆಿಡಿಟ್ಗಳು ಮತ್ುು ಡೆಬಿಟ್ಗಳನುು ಲೆಕೆ 
ಹಠಕಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಯಠರ್ುದಠದರೂ ದಂಡಗಳು ಇದಾಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳನುು ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿ ಅಂತ್ರಮವಠಗಿ 
ತ್ ೈ ಮಾಸಿಕ  ಖಠತ್ರಿ ಆದಠಯ (ಕೂಯಜಿಆರ್)ದ ಒಟ್ುಟ ಮತ್ುರ್ನುು ಲೆಕೆಹಠಕಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಾಂತ್ಹ ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ ಅನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಇದು ಸಠಫ್ಟ್ವೋೆರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮತ್ುು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸಠಫ್ಟ್ವೋೆರ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡುರ್ ಇಲಠಖೆಯ ಸಠಮಥಯಯರ್ನುು ದುಬಯಲಗೊಳಿಸಿತ್ು. 
ಸಠಧನಗಳು ಮತ್ುು ಸೆೋವಗೆಳ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಯನುು ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸಲಠಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021).  ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ 
ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಗಠಗಿ ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸಲಠದ ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ್ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದತ್ುಸಂಚಯದ ಮೋಲೆ 
ಅರ್ಲಂಬಿತ್ವಠಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
2.6.4  ದ್ಾಂಡಗಳನುು ವಿಧಿಸದಿರುರ್ುದ್ು 
ಯಠರ್ುದೆೋ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಸಠಧಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಠದರ ೆ ಪಿ್ತ್ರ ವಠರಕೆೆ (ಆರು ಕಲೆಸದ ದಿನಗಳು) 
ದಂಡರ್ನುು ವಿಧಿಸಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಅರ್ಕಠಶ ಒದಗಿಸಿತ್ುು.  ಪ್ಠರ್ತ್ರ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಪ್ಠರ್ತ್ರಸಬ್ೋೆಕಠದ ಹಣದಿಂದ ದಂಡರ್ನುು ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಬೆ್ೋಕ್ತತ್ುು.  ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆರ್ು 
ಪ್ರಸಪರ ಅರ್ಲಂಬಿತ್ವಠಗಿದಾರೂ ಸಹ, ಪಿ್ತ್ರ ಮೈಲ್ಲಗಲುಗಿಳ ಕಠಲಮಿತ್ರಗಳನುು ಪ್ಿತೆಯೋಕವಠಗಿ 
ಜಠರಿಗೊಳಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು.  ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮೈಲ್ಲಗಲ್ಲಿನ ಮೋಲೆ ಅರ್ಲಂಬಿತ್ ಎಲಠಿ ಇತ್ರ 
ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳಿಗ ೆದಂಡದ ಶೆಿೋಣಿೋಕೃತ್ ಪ್ರಿಣಠಮರ್ನುು ಹೊಂದಿರುತ್ುದೆ. ಆದಾರಿಂದ, 
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ವಿಳಂಬರ್ನುು ತ್ಪ್ಲಪಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅತ್ುಯತ್ುಮವಠದ ಯೋಜನಠ ನಿರ್ಯಹಣೆಯ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ಸಠೆಪ್ಲಸುರ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಜಠಗರೂಕರಠಗಿರಬ್ೋೆಕು ಎಂದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ.   
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ 244 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬರ್ನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು ಈ ಕಳೆಗಿನಂತೆ 
ಅರ್ಠಯರೊೋಪ್ಲಸಿದ:ೆ 

❑ ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಏಳು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಕಡಠಡಯ ಅರ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಠದ 
ಪ್ಫಠಯಮಯನ್ಸ್ ಬ್ಠಯಂಕ್ ಗಠಯರಂಟ್ಟಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಠದಾರಿಂದ 52 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚುಚ 
ವಿಳಂಬ. 

❑ ಬಿಡಿಡಂಗ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ಪ್ಿಮುಖ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ರ್ಯಕ್ತುಗಳನುು, ಅಂದರೆ, 
ಎಂಗೆೋಜ್ಮಂಟ ಮಠಯನೆೋಜರ್, ಡೊಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಟಯ ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಡೆರ್ಲಪ್ಮಂಟ 
ಟ್ಟೋಮ್ ಲ್ಲೋರ್ ಇರ್ರನುು ನಿಯೋಜಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಅಸಮಥಯತೆಯಂದಠಗಿ 
130 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬ. 

❑ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳು ಸೂಕುವಠಗಿರದ ಕಠರಣ ಉಂಟಠದ 112 ದಿನಗಳ 
ವಿಳಂಬರ್ು ಖಜಠನ ೆಮತ್ುು ಸಕಠಯರಿ ಕಠಯಯಗಳನುು ಅಸಮಪ್ಯಕವಠಗಿ ಅರೆೈಯಸಿಕೊಂಡದಾನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ, ಹಠಗಠಗಿ, ತಠಂತ್ರಕಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲಠಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ 
ಅನುು ಹಿಂತೆಗದೆುಕೊಂಡರು. 

❑ ಸಿವೋಕಠರಠಹಯ ಯೋಜನಠ ನಕ್ೆಯನುು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ವಿಫಲವಠದ ಕಠರಣ ಉಂಟಠದ 199 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬ. ಇಲಠಖಗೆೆ ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಯೋಜನಠ ನಕ್ಯೆು ಅತ್ೃಪ್ಲುಕರವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಕೂೆರತಯೆಂದ ಕೂಡಿತ್ುು. 

ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳ ಕಳಪ್ ೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅಸಮಪ್ಯಕ ವಿರ್ರಗಳು, ತ್ಪ್ುಪ ಮಠಹಿತ್ರ ಮತ್ುು 
ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳ ಅಸಮಪ್ಯಕ ವಿರ್ರಣೆಯಂತ್ಹ ಪ್ಿಸುುತ್ರಯಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತಗೆಳು, ಯೋಜನೆಯ 
ದೂರದೃರ್ಷಟಯನುು ಸವಲಪರ್ೂ ಅರೆೈಯಸಿಕೊಳಳದೆ ಬರೆದಿರುರ್ುದು, ಮುಂತಠದ ಕೂೆರತಗೆಳ ಬಗೆೆ ಇಲಠಖೆಯು 
ಕೂಡ ರ್ರದಿ ಮಠಡಿತ್ುು. ಜೊತೆಗ,ೆ ಅಸಮಂಜಸವಠದ ಪ್ರಿಭಠಷ್ೆ, ಕೋೆಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಪ್ೊಿಸೆಸ್ಟ್ ಫೊಿೋ 
ಡಯಠಗಿಮ್್ ಇರ್ುಗಳ ಅಪ್ೂಣಯ ಬಳಕಯೆ ಪ್ರಿಣಠಮವಠಗಿ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳು 
ಅಸಂಪ್ೂಣಯ, ಸಂಪ್ಕಯ ತ್ಪ್ಲಪದ, ಒಂದಕೊೆಂದು ತಠಳಯೆಠಗದ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಮುಂತಠದ ಸಂಜ್ಞಠ 
ಕೂೆರತಗೆಳನುು ಹೊಂದಿದಾರ್ು.   
ನಿಗದಿತ್ 11 ವಠರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ತ್ಯಠರಿಕ ೆಮತ್ುು ಸಲ್ಲಿಕಯೆ ಮದಲ ಮೈಲ್ಲಗಲಿನುು ಸಹ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಸಠಧಿಸದಿದಾರೂ ಮತ್ುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರೆೋ ವಿಳಂಬಕೆೆ ಕಠರಣರಠಗಿದಾರೂ ಮತ್ುು 
ಒದಗಿಸಿದ ಸೆೋವ ೆ ಕಳಪ್ೆಯಠಗಿದಾರೂ ದಂಡದ ಷ್ರತ್ುು ಜಠರಿ ಮಠಡಿರಲ್ಲಲ ಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 12ನೆೋ ವಠರದಿಂದ 37ನೆೋ ವಠರದರ್ರಗೆಿನ 
ಮದಲ ಮೈಲ್ಲಗಲಿನುು ಸಠಧಿಸುರ್ಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕಠೆಗಿ ದಂಡರ್ನುು ಲೆಕಠೆಚಠರ ಮಠಡಿದುಾ, ಕೋೆರ್ಲ ಅದಷ್ಟೆೋ 
₹3.00 ಕೂೆೋಟ್ಟಯಷ್ಠಟಗಿತ್ುು7. 
ಈ ರಿೋತ್ರ, ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳ ಉಲಿಂಘನೆಗಠಗಿ ಕಠಿಣ ದಂಡಗಳನುು 
ಸೂಚಿಸಲಠಗಿದಾರೂ, ಮೈಲ್ಲಗಲುಗಿಳ ಸಠಧನಗೆ ೆ ಅನುಸರಣೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಖಜಠನೆ 
ಇಲಠಖೆಯು ದಂಡದ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಜಠರಿಗೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಟೆಂಡರ್್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಟ್ುಟನಿಟ್ಟಟನ 

 
7  12ನೆೋ ವಠರದಿಂದ 22ನೆೋ ವಠರ (10 ವಠರಗಳು) – 5,00,000* 10 = 50,00,000/- 

22ನೆೋ ವಠರದಿಂದ 27ನೆೋ ವಠರ (5 ವಠರಗಳು) - 10,00,000*5 = 50,00,000/ 
27ನೆೋ ವಠರದಿಂದ 37ನೆೋ ವಠರ (10 ವಠರಗಳು) – 20,00,000*10 = 2,00,00,000/-  
ಒಟ್ುಟ     –        3,00,00,000/- 
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ಸಮಯಠರ್ಧಿಗಳು, ಕಟ್ುಟಪ್ಠಡುಗಳು ಮತ್ುು ದಂಡ ಇರ್ುಗಳು ದರ, ಶಿಮ ಮತ್ುು ಬಿರ್್ದಠರರ 
ಅಪ್ಠಯದ ಗಿಹಿಕ ೆಮೋಲೆ ಪ್ಿಭಠರ್ ಬಿೋರುರ್ ಮೂಲಕ, ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ುದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಠಮ ಬಿೋರಿದಾರ್ು 
ಮತ್ುು ಆಯ್ಕೆಯಠದ ಸರಬರಠಜುದಠರರ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದಠಸಿೋನ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆು ಸಂಗಿಹಣೆ 
ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯ ಮನೂೆೋಭಠರ್ಕೆೆ ವಿರುದಧವಠಗಿರುತ್ುದೆ. 
ಸಕಠಯರರ್ು ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ತ್ಯಠರಿಕೆಯ ವಿಳಂಬಕೆೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ುು ಇಲಠಖ ೆಇಬಬರೂ 
ಕಠರಣವಠಗಿರುತಠುರೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021).  ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು (2012) ವಿಳಂಬಕೆೆ 
ಕೋೆರ್ಲ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರೆೋ ಕಠರಣ ಎಂದು ಅರ್ಠಯರೊೋಪ್ಲಸಿದುಾದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
2.6.5 ಮೂಲ ಒಪಪಾಂದ್ರ್ನುು ಪೂಣವಗೊಳಿಸುರ್ ಮೊದ್ಲೆೋ ನಿರ್ವಹಣ ೆಒಪಪಾಂದ್ದ್ ವಿಸಿರಣ ೆ 
ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಠರ, ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ು ಎಲಠಿ ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ  
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ಯಶಸಿವಯಠಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅಂದರ,ೆ 70ನೆೋ ವಠರದಿಂದ 
ಪ್ಠಿರಂಭವಠಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಆರು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ಮಠನಯವಠಗಿರುತ್ುದೆ. ಈ ಮದಲೆೋ 
ಚಚಿಯಸಿರುರ್ಂತ,ೆ ಯೋಜನೆಯು ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಿಗ ೆ ಬದಧವಠಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ುು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅನುು 
ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಠಗಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲಠದ ಕಠರಣ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯನುು 
ರ್ಯತ್ಯಯಗೊಳಿಸಿದಂತಠಗಿತ್ುು.   ತ್ತ್ಪರಿಣಠಮವಠಗಿ, ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ನುು 
ನಿಧಯರಿಸಲಠಗಲ್ಲಲಿ. 
ನಿಗದಿತ್ ಅರ್ಧಿಯಠದ ಫೆಬಿರ್ರಿ 2013ಕೆೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳು ಪ್ೂಣಯಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು. ಆರು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದಾ ಹಂತ್-Iರ ಒಂದು 
ಭಠಗರ್ನುು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬ್ಠರಿಗ ೆಕಠಯಠಯಚರಣೆಗೂೆಳಿಸಲಠಯತ್ು. ಉಳಿದ ಆರು 
ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳನುು 2015 ಮತ್ುು 2019ರ ನಡುವ ೆಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಲಠಯತ್ು. ಅಕೊಟೋಬರ್ 2011ರಿಂದ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರರ್ರೆಗಿನ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂತ್-Iರ ಪ್ಲಂಚಣಿ ಮಠಡೂಯಲ್ ಮತ್ುು 
ಹಂತ್-IIರ ಯಠರ್ುದೆೋ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳನುು ತ್ಯಠರಿಸಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೋಗಠಗಿ, ಈ 12 
ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆಯಂದ ಹೊರಗುಳಿದರ್ು. ಹಿೋಗಿದಠಾಗೂಯ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 
2019ರೊಳಗೆೋ ಪ್ೂಣಯಗೊಂಡಂತೆ ಮದಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ 
ಅರ್ಧಿಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಇಲಠಖಯೆು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆ ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡಿದೆ. ಇದನುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಠಗ, ಕಠಯಠಯಚರಣ ೆಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ನುು ಕನಿಷ್ಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015ರಿಂದ ಎಣಿಕ ೆ
ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರರ್ರೆಗ ೆವಿಸುರಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. ಆದಠಗೂಯ, ಇಲಠಖೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 
2019ರಲ್ಲಿ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ನುು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರಿೋತ್ರ, ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಹಂತ್ದ 
ವಿಳಂಬದಿಂದಠಗಿ ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ನೂು ಸಮಠನಠಂತ್ರವಠಗಿ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾರಿಂದ ಇಲಠಖೆಯು ಕೆ2ಗಠಗಿನ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಪ್ಿಯೋಜನರ್ನುು 
ಎರಡು ರ್ಷ್ಯಗಳರ್ರೆಗ ೆಕಳದೆುಕೂೆಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು ಅನುಬ್ಾಂಧ 2.2ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿರುರ್ಂತೆ 2019-21ರ 
ಅರ್ಧಿಗೆ ₹38.75 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಆರ್ಥಯಕ ಹೊರೆ ಹೊರುರ್ಂತಠಯತ್ು. ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಯಠಗಿದಾರೂ ಸಹ, ಇಲಠಖೆಯು ಸಿಸಟಮ್ 
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಪ್ರವಠನಗಿಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಬ್ೆೋಕಠಯತ್ು ಮತ್ುು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಅನುು 
ನಿರ್ಯಹಿಸಬ್ೋೆಕಠಯತ್ು. 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲ ಅರ್ಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮುಂದುರ್ರಿಸಲು ದರಗಳ ಪ್ರಿಷ್ೆರಣೆಗಠಗಿ ಕೂೆೋರಿದರು. ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್, ದತಠುಂಶ ಸಂೆಟ್ರ್ 
ಮತ್ುು ಡಿಸಠಸಟರ್ ರಿಕರ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರ್ುಗಳ ನಿರ್ಯಹಣೆಗ ೆಇಲಠಖೆಯು ಐದು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ 
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₹125.44 ಕೂೆೋಟ್ಟಗ ೆಪ್ರಿಷ್ೃತ್ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಮಠಡಿಕೂೆಂಡಿತ್ು. ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲಯರ್ು ಮೂಲ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ುಟ ಬ್ೆಲಯೆ 1.5 ಪ್ಟ್ುಟ ಹೆಚಠಚಗಿದಿಾತ್ು (₹79.62 ಕೊೋಟ್ಟ) ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮೋಲ್ಲನ ಮೂಲ ವೆಚಚದ 3.5 ಪ್ಟ್ುಟ ಹೆಚಠಚಗಿದಿಾತ್ು (ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳು ಮತ್ುು 
ಜಿಲಠಿಮಟ್ಟದಲಿ್ಲಯ ಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳ ನಿರ್ಯಹಣೆಯನುು ಒಳಗೊಂಡು ₹34.29 ಕೂೆೋಟ್ಟ).   
ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ಧಿಯನುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಿಕಠರ ಮತ್ುು ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್ ಸಮಿತ್ರಯ 
ಶಫಠರಸಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಅಭಿರ್ೃದಿಧ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ುು ಅದೆೋ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆಯ 
ಚಠಲನೆಯಂದಠಗಿ ಇಲಠಖೆಯು ಮೂಲತ್ಃ ಒಪ್ಲಪದ ದರದಲ್ಲ ಿ ಎರಡು ರ್ಷ್ಯಗಳ ನಿರ್ಯಹಣಠ 
ಅರ್ಧಿಯನುು ಕಳದೆುಕೊಂಡಿರುರ್ುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.   
2.6.6 ಒಪಪಾಂದ್ರ್ನುು ಮುಕ ಿಯಗೊಳಿಸುರ್ ವಿಧ ನರ್ನುು ಅನುಸರಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಇಲಠಖೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಮುಕಠುಯಗೊಳಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಹೊಸ 
ನಿರ್ಯಹಣಠ ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ಪ್ಿವೋೆಶಸಿತ್ು. ಹೊಸ ನಿರ್ಯಹಣಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಪ್ೂಣಯ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಕಠಮಗಠರಿಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕಳೆಗ ೆ ಚಚಿಯಸಿದಂತೆ, ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು 
ಮುಕಠುಯಗೊಳಿಸುರ್ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನಗಳನುು ಇಲಠಖ ೆಅನುಸರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ: 
ಕನಠಯಟ್ಕ ಲೊೋಕೊೋಪ್ಯೋಗಿ ಕೈೆಪ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನದ ಪ್ಿಕಠರ, 
ಒದಗಿಸಬ್ೋೆಕಠದ ಎಲಠಿ ರಿೋತ್ರಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನುು ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲಠಗಿದೆಯ್ಕ ಎಂಬುದನುು 
ಇಲಠಖೆಯು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬ್ೆೋಕಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯತಗೆಳ ಪ್ಿಕಠರ ಎಲಠಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನುು 
ಮಠಡಲಠಗಿದ ೆ ಎಂದು ಒಪ್ಲಪಕೂೆಳುಳರ್ ದಠಖಲೆಗ ೆ ಇಲಠಖೆಯು ಸಮಮತ್ರಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲಠಗದ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳು, ಯಠರ್ುದಠದರೂ ಇದಾಲ್ಲಿ, ಅರ್ುಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಮತ್ುು 
ಗುತ್ರುಗೆದಠರರು ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಠರ ಮುಕಠುಯ ಮತ್ುು ಹಸಠುಂತ್ರಕೂೆ ಮದಲು ಈ ಸಮಸಯೆಗಳನುು 
ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಒಪ್ಪಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು.   
ಕಠಮಗಠರಿ ವಠಸುವಿಕವಠಗಿ ಪ್ೂಣಯಗೊಂಡ ದಿನಠಂಕದ ನಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಅಧಿಕಠರಿಗಳು 
ಪ್ೂಣಯತಠ ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿರ್ನುು ಒದಗಿಸಬ್ೋೆಕು. ಅಲಪಪ್ಿಮಠಣದ ಅಪ್ೂಣಯ ಕಠಯಯಗಳನುು 
ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸುರ್ ಸಲುವಠಗಿ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಮುಕಠುಯಗೊಳಿಸದೋೆ ಇಡುರ್ುದು 
ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಣಿೋಯರ್ಲಿದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಅದೆೋ ಗುತ್ರುಗೆದಠರನು ತ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ದರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಲೆಸರ್ನುು 
ಮಠಡಲು ನಿಗದಿತ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ೂರಕ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಮುಖಯ 
ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಅಂತ್ರಮಗೊಳಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ. 
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತ್ರಮ ಮುಕಠುಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ರುಗೆದಠರರು ಇಲಠಖೆಯ ಸಮಮತ್ರ ಮತ್ುು 
ಅನುಮೋದನೆಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಹಸಠುಂತ್ರದ ರ್ರದಿಯಂದನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುತಠುರೆ. ಸಕಠಯರದಲ್ಲಿ, 
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ೂಣಯತಠ ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿರ್ನುು ನಿೋಡಲಠಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಗುತ್ರುಗೆದಠರರ ಅಂತ್ರಮ ಬಿಲ್ 
ಅನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅಂತ್ರಮಗೂೆಳಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ. ಆದಠಗೂಯ, ಯಠರ್ುದೋೆ ಪ್ೂಣಯತಠ 
ಪ್ಿಮಠಣಪ್ತ್ಿರ್ನುು ನಿೋಡಲಠಗಿಲಿ ಮತ್ುು ಒದಗಿಸಬ್ೋೆಕಠದರ್ುಗಳನುು ಔಪ್ಚಠರಿಕವಠಗಿ 
ಹಸಠುಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು.  
ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕ ದ್ ಯೋಜನ  ಕ ಯವರ್ೆರ್ಸೆಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಪರಸಪರ ಅಾಂಗಿೋಕ ರರ್ನುು ಪಡೆಯಲು ಸ ಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ ಿಯ ಕ ಯವವಿಧ ನಗಳನುು ರ ಜೆ ಸಕ ವರರ್ು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕು. 
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2.6.7  ಎಫ್ಆರ್್ಎಸ ಮತುಿ ಎಸಆರ್್ಎಸ ಅಗತೆತೆಗಳನುು ರಿಕೆವೈರ್್ಮಾಂಟ್್ ಟೆೋಿಸಬಿಲ್ಲಟಿ ಮ್ ೆಟಿಿಕ್ಟಸ್ 
ಮೂಲಕ ಮೋಲ್ಲವಚ ರಣೆ ಮ್ ಡಲ ಗಿಲಿ  

ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದಾಂತೆ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಒಂದು ರಿಕೆವೈರ್್ಮಂಟ್ 
ಟೆಿೋಸಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಮಠಯಟಿ್ಟಕ್ಸ (ಆರ್್ಟ್ಟಎಂ) ಅನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಒದಗಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ/ಕಸಟಮೈಸ್ಟ ಮಠಡಿದ ಕೆ2 ಸಿಸಟಮ್ ಅನುು ಇಲಠಖೆಯು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ಆರ್್ಟ್ಟಎಂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ್ ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಅರ್ಶಯಕತಗೆಳಿಗ ೆಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ 
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ದೃಢಪ್ಡಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳಿಗ ೆ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಸಮಮತ್ರ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆನುು, 
ಆರ್್ಟ್ಟಎಂ ನೆರವಿನಿಂದ, ಸವತ್ಂತ್ಿ ತ್ೃತ್ರೋಯ ಏಜನೆಿಸಯ (ಬ್ಠಹಯ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ) ಜೊತೆಗ ೆ ಆಯಾ 
ಆಂತ್ರಿಕ ವಿಭಠಗದ ಬಳಕದೆಠರರು ನಡೆಸುತಠುರೆ. 
ಆರ್್ಟ್ಟಎಂ ಎನುುರ್ುದು ಪ್ಿಕರಣಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆಂದಿಗ ೆಬಳಕೆದಠರರ ಅಗತ್ಯತೆಯನುು ಗುರುತ್ರಸುರ್ ಮತ್ುು 
ಪ್ತೆುಹಚುಚರ್ ದಠಖಲೆಯಠಗಿದ.ೆ ಇದು ಬಳಕದೆಠರರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ ಎಲಠಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುು ಮತ್ುು 
ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳ ಗುರುತ್ರಸುವಿಕೆಯನುು ಒಂದೆೋ ದಠಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಠಖಲ್ಲಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಇದನುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಚಕಿದ ಕೂೆನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಠಗಿರುತ್ುದೆ. ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ಿಕರಣಗಳ ಮಠದರಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆಂದಿಗೆ ಎಲಠಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲಠಗಿದ ೆಮತ್ುು ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಕಠಯಯಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಗೆೊಳಗಠಗದೆ ಉಳಿದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಮೌಲ್ಲಯೋಕರಿಸುರ್ುದು ಆರ್್ಟ್ಟಎಂ ಮುಖಯ 
ಉದೆಾೋಶವಠಗಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯತಯೆ ಸಸವರೂಪ್, ಅಗತ್ಯತೆಯ ಪ್ಕಿಠರ ಮತ್ುು ವಿರ್ರಣೆ, ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ, 
ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ, ಎಸ್ಟ್ಡಿಡಿ, ಕೂೆೋಡಿಂಗ್, ಪ್ರಿೋಕ್ ೆ ಮತ್ುು ಜ್ಞಠನ ರ್ಗಠಯರ್ಣೆಯ ನಂತ್ರ ಅಂತ್ರಮ 
ನಿಗಯಮನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕ ೆಮಠಡಲಠದ ಪ್ಿಕರಣಗಳ ಮಠದರಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಗೆಳ ಸಿೆತ್ರಯ ವಿರ್ರಗಳನುು 
ಹೊಂದಿರಬೆ್ೋಕು.  
ನಿಯತ್ಕಠಲ್ಲಕವಠಗಿ ಆರ್್ಟ್ಟಎಮ್್ ಅನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುರ್ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನದ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲಿ್ಲ, 
ಎಫ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ/ಎಸ್ಟಆರ್್ಎಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಎಲಠಿ ಅಗತ್ಯತಗೆಳನುು ಅಂತ್ರಮವಠಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿದೆಯ್ಕೋ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಠಧಯವಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅಲಿದೆ, ಆರ್್ಟ್ಟಎಮ್್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳಿಗಠಗಿನ ಕೂೆೋರಿಕಗೆಳನುು ಕೈೆಬಿಡಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಉನುತ್ ಮಟ್ಟದ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ದಠಖಲೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಠಗಿ ಹೆೋಳಲಠಗಿದಾ ವೆೈಶಷ್ಟಯಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಸೂಕು ಆರ್್ಟ್ಟಎಮ್್ನ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 
ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ಿಕಠರ ಕಠಲಕಠಲಕೆೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೆ ಬ್ಠಕ್ತಯರುರ್ ಕಠಯಯಗಳನುು ತ್ವರಿತ್ವಠಗಿ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಇಲಠಖೆಗ ೆಸಠಧಯವಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.6.8 ಸೊೋಸವ ಕೊೋರ್ ಹಸ ಿಾಂತರಿಸದಿರುರ್ುದ್ು  
ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಎಂದರ ೆC, C++, JAVA, ಇತಠಯದಿ ಪ್ೊಿೋಗಠಿಮಿಂಗ್ ಭಠಷ್ೆಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಮಠನರ್ ಪ್ೊಿೋಗಠಿಮರ್್ನಿಂದ ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ ಸೂಚನಗೆಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯಠಗಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ಗಠಗಿ ವಿರ್ಠನರ್ನುು ರೂಪ್ಲಸುತ್ುದೆ.  ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಸೂೆೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್್ನ ಸಠವಧಿೋನರ್ು ಆರ್ಥಯಕ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಗೆೆ ನಿಣಠಯಯಕವಠಗಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಇದು ಇಲಠಖೆಯು ನಂತ್ರದ 
ಮಠಪ್ಠಯಡುಗಳನುು ಮಠಡಲು, ದೊೋಷ್ಗಳನುು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ುು ನವಿೋಕರಣಗಳನುು ಹೊರತ್ರಲು 
ಸಹಕಠರಿಯಠಗಿರುತ್ುದೆ. 
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಕಿಠರ, ಖಜಠನ ೆಇಲಠಖೆಯು ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್್ನ ಮಠಲ್ಲೋಕತ್ವರ್ನುು 
ಹೊಂದಿರಬೆ್ೋಕು ಮತ್ುು ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲು ಅಥವಠ ಕಸಟಮೈಸ್ಟ ಮಠಡಲು ಬರೆಯಲಠದ 
ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್್ನ ಮೋಲೆ ಒಟಠಟರೆ ಮತ್ುು ಸಂಪ್ೂಣಯ ಬ್ೌದಿಧಕ ಆಸಿು ಹಕುೆಗಳನುು ಹೊಂದಿರಬ್ೆೋಕು.  
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ಅಲಿದೆ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಇಲಠಖೆಯಂದ ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆಯದೆ ಮತ್ುು ಕೂೆೋರ್್ನ ಕನಿಷ್ಾ 
ಭಧತಿೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳಳದೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಇತ್ರ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಬಳಸಬ್ಠರದು.  
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯು ಕಠಯಠಯರಂಭಗೊಂಡ ನಂತ್ರ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಇಂದಿೋಕರಿಸಿದ ಸೊೋಸ್ಟಯ 
ಕೂೆೋಡನುು ಸಲ್ಲಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯವಿದಿಾತ್ು. 
ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಇರ್ರ ಗಠಂಧಿನಗರದ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ಅನುು ಇರಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಖಜಠನೆ 
ಇಲಠಖೆಗೆ ಹಸಠುಂತ್ರಿಸಲಠಗಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಸೆೈಬರ್ ಭದಿತೆಯನುು 
ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಇಲಠಖೆಯಂದ ನೆೋಮಿತ್ಗೊಂಡಿದಾ  ವಠಟ್ರ್್ಹೌಸ್ಟ ಕೂಪ್ರ್ ಸೆೈಬರ್ ಸೆಕುಯರಿಟ್ಟ 
ತ್ಂಡರ್ು ಗಠಂಧಿನಗರದ ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಅನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿರುರ್ುದನುು 
ಸಹ ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು. ಈ ರಿೋತ್ರಯಠಗಿ, ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿ, ರಠಜಯ ಸಕಠಯರಕೆೆ 
ಸೆೋರಿದ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಅನುು ಅದರ ಸಮಪ್ಯಕ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ುು ಬಳಕಗೆ ೆ ಇಲಠಖೆಗೆ 
ಒದಗಿಸದಯೆ್ಕೋ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ತ್ಮಮ ಸವಂತ್ ಆರ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೂೆಂಡಿದಾರು,  
ಮುಂದಿನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅನುು ನಿಮಿಯಸಲು ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೊೋರ್ 
ಬಳಸಬಹುದೆಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಂಗಿಹಣೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ 
ಅನುು ಹೆಚಿಚನ ಪ್ರಿೋಕ್ಗೆ ೆಒಳಪ್ಡಿಸುರ್ುದು ಮುಖಯವಠಗಿದೆ. ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್್ನ ನಕಲನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಮತೊುಂದು ಸಿಸಟಮ್್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೂೆೋರ್್ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅನುು ರಚಿಸಲು ಸಠಧಯವೆೋ ಎಂಬುದನುು 
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬ್ೋೆಕಠಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅದು ಸಠಧಯವಠಗದಿದಾರ,ೆ ಕೂೆೋರ್್ ಒಳಗಿನ ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ 
ಸರಿಪ್ಡಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೂೆೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮರುರಚನೆ 
ಮಠಡಬಹುದಠದ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಪ್ಠಿತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ವಿರ್ರಗಳನುು ಇಲಠಖೆಯು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದಾರಿಂದ, ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಇಲಠಖ ೆಅಥವಠ ಬ್ಠಹಯ ಏಜನೆಿಸಯ ಮೂಲಕ ಸೊೋಸ್ಟಯ 
ಕೂೆೋರ್್ನ ಪ್ರಿೋಕ್ ೆನಡೆಸಿರುರ್ ಬಗೆೆ ಭರರ್ಸೆ ನಿೋಡಲಠಗುರ್ುದಿಲಿ.  
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಅನುು ಇಲಠಖೆಗ ೆಹಸಠುಂತ್ರಿಸಲಠಗಿದ ೆಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು 
ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಕೆ2 ದತಠುಂಶ ಸೆಂಟ್ರ್್ನಲ್ಲಿ ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಅನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಠಗಿ 
ಸಂಗಿಹಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ಸೌಲಭಯವಿರದ ಕಠರಣ ಅದು ಖಜಠನೆ ಇಲಠಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರದೆೋ ಇನೂು 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಬಳಿಯ್ಕೋ ಇರುರ್ುದರಿಂದ ಸಕಠಯರದ ಉತ್ುರರ್ು ಒಪ್ಪಲಹಯವಠಗಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, 
ಹಸಠುಂತ್ರದ ರ್ರದಿಗಳು, ಅದರ ಸುಪ್ದುಯ ಮತ್ುು ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಅನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಠಗಿರಿಸುರ್ 
ವಿರ್ಠನಗಳು ಇತಠಯದಿ ವಿರ್ರಗಳು ಲಭಯವಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್್ನ ಮೋಲೆ ಸುಪ್ದುಯ ಹೊಂದದೆೋ 
ಇರುರ್ುದು ಯೋಜಿತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಠಯಯತ್ಂತ್ಿದ ನಿಯಂತ್ಿಣರ್ನುು ಹೊಂದುರ್ಲ್ಲಿ ರಠಜಯ ಸಕಠಯರದ 
ಸಠಮಥಯಯದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಠಮ ಬಿೋರುತ್ುದೆ.  
ಮ್ ಸಟರ್್ ಸೆೋವ  ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಸೊೋಸವ ಕೊೋರ್್ನ ಮ್ ಲ್ಲೋಕತವದ್ ವಿಷ್ಯದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಷ್ರತುಿಗಳನುು 
ಪ ಲ್ಲಸದಿದ್ುದದ್ರಿಾಂದ್, ಅಯೋಜಿತವ ಗಿ ಒಪಪಾಂದ್ದಿಾಂದ್ ಹೊರಬ್ರುರ್ ಸಾಂದ್ರ್ವ ಉಾಂಟ ದ್ಲ್ಲಿ ರ ಜೆ 
ಸಕ ವರರ್ು ಸಾಂಪೂಣವ ಸೊೋಸವ ಕೊೋರ್ ಅನುು ಪಡೆಯಲು ಮತು ಿಅದ್ರ ನಿಯಾಂತಿಣದ್ಲ್ಲಿರುರ್ 
ಸೂಕಿ ಸಿಳದ್ಲಿ್ಲ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುಿ ತರಬೆೋತ್ರ ಚ್ಟ್ುರ್ಟಿಕೆಗಳಿಗ ೆ ಬ್ಳಸಿಕೊಳಳಲು ಅನುವ ಗುರ್ಾಂತೆ 
ಕ ಯವತಾಂತ ಿತೂಕ ನಿಯಾಂತಿಣರ್ನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸೂಕಿ ಕಿಮಗಳನುು ತೆಗದೆ್ುಕೊಳಳಬೆೋಕು ಎಾಂದ್ು 
ಶಿಫ ರಸು ಮ್ ಡಲ ಗಿದ.ೆ 
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2.6.9  ತಾಂತಿಜ್ಞ ನ ಸಾಂಗಿಹರ್ನುು ಅಾಂದ ಜಿಸದಿರುರ್ುದ್ು ಸರಬ್ರ ಜುದ ರರ ತಡೆಗ ೆಕ ರಣವ ಯಿತು. 
ಪ್ಿಯೋಜನಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಿತ್ರಕೂಲ ಪ್ರಿಣಠಮಗಳರೆಡರ ಬಗೆಗೂ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ 
ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಠನದ ಜೊೋಡಣೆ/ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂರಚನೆಯ ರ್ಯರ್ಸಿೆತ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 
ನಿಣಠಯಯಕ ಹಂತ್ರ್ನುು ರೂಪ್ಲಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ ವಿನಠಯಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಠಮಗಳು ಮತ್ುು 
ಉಪ್ಶಮನದ ಕಮಿಗಳನುು ಕನಿಷ್ಾ ಹಠನಿಯಂದಿಗೆ ಹಠಗೂ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ಗರಿಷ್ಾ ಬಳಕಯೆಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಠಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುದೆ. ಖಜಠನ ೆಗಣಕ್ತೋಕರಣ ಮತ್ುು ಸದಭಠಯಸಗಳ ಮೋಲ್ಲನ 
ಭಠರತ್ ಸಕಠಯರದ ಮಠಗಯಸೂಚಿಗಳು ಸಕಠಯರದ ಯೋಜನೆಗಳನುು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಠನ ತ್ಡೆ/ಸರಬರಠಜುದಠರರ 
ತ್ಡೆಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಲಠಖೆಗಳು ಕಮಿರ್ಹಿಸಬ್ೋೆಕೆಂದು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುತ್ುವೆ.   
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂರಚನೆ ದಠಖಲೆಯನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು ಅದರ 
ಸಠವಮಯದ ಡಿಜಿಗೊೋರ್ವ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮೋಲ್ಲನ ಅರ್ಲಂಬನೆ ಬಗೆಗಠಗಿ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ ಮಠಡಿಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ುು ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ 
ಸಮಿತ್ರಯೂ ಸಹ ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ್ ಒದಗಿಸಿದ ತ್ಂತಠಿಂಶರ್ು ಸಠಮಠನಯ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ  
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಆಗಿದ ೆಎಂದು ಹೆೋಳಿತ್ು ಮತ್ುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಯೋಜನೆಯಂದ ನಿಗಯಮಿಸಿದ 
ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗಳ ನಿರಂತ್ರತೆಯ ಮೋಲ ೆ ಅದು 
ಉಂಟ್ುಮಠಡಬಹುದಠದ ಅರ್ಲಂಬನೆಯ ಅಪ್ಠಯರ್ನುು ಅಂದಠಜಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಖಠಸಗಿ ಸಠವಮಯದ 
ಉತ್ಪನುರ್ನುು (ಅದರಲೂಿ ಅದರ ವಿಶೆೋಷ್ಣಗಳು ಸಠರ್ಯಜನಿಕವಠಗಿ ತ್ರಳಿದಿಲಿದಿರುರ್ಂತ್ಹ, ಅದರ 
ಪ್ಠಯರ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ುು ಅಪ್ೆಡೋಟ್ಗಳನುು ಸಠರ್ಯಜನಿಕ ಡೊಮೋನ್್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಠಡಲಠಗಿಲಿದ ಮತ್ುು 
ಇಲಠಖೆಯು ಯಠರ್ುದೆೋ ನಠಯಯಯುತ್ ಬಳಕ ೆಹಕುೆ ಹೊಂದಿಲಿದಂತ್ಹ) ರಠಜಯ ಸಕಠಯರದ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಮಹತ್ವದ ನಿಣಠಯಯಕ ಆರ್ಥಯಕ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳುಳರ್ ಸಮಥಯನೆಯು ಎಲೂಿ 
ದಠಖಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಅದರ ಪ್ರಿಣಠಮವಠಗಿ, ಸರಬರಠಜುದಠರರು ರ್ಕ್್ಯಫೊಿೋ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ ಸಿಸಟಮ್ ಮತ್ುು ಅಪಿ್ಲಕೋೆಶನ್ 
ಸೆಕುಯರಿಟ್ಟ ಮತ್ುು ಕಠಮನ್ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಷ್ನ್್ಗಳ ವಿನಠಯಸ ದಠಖಲೆಗಳನುು ಇಲಠಖೆಗ ೆ ಒದಗಿಸಲು 
ನಿರಠಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಸವತ್ಂತ್ಿ ನಿರ್ಯಹಣೆಗ ೆಅಡಿಡಯಠಯತ್ು ಮತ್ುು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಪಸಲಠಗಿದಾಂತ್ಹ ಕಠಯಯತ್ಂತ್ಿದ ನಿಯಂತ್ಿಣದ ಉದಾೆೋಶರ್ನುು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತ್ು. ಇಲಠಖೆಯು 
ಕಟೆ್ಟಪ್ಲಪ್ಲ ಕಠಯದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ್ಲಕಯೆನುು ಪ್ಡದೆು ಟೆಂಡರ್್ಗಳನುು ಆಹಠವನಿಸದೆಯ್ಕೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 
2019ರಿಂದ ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ನೊಂದಿಗೆ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಮತೆು ಐದು 
ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ವಿಸುರಿಸುರ್ ಒತ್ುಡಕೆೆ ಒಳಗಠಯತ್ು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂರಚನೆಯನುು ವಿಮಶಠಯತ್ಮಕವಠಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಠದ ಕಠರಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಿರ್್ದಠರರಿಗ ೆ
ತ್ಡೆಯಡಿಡದ ಸನಿುವೆೋಶಕೆೆ ಕಠರಣವಠಯತ್ು.  
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲು ಯಠರ್ ರ್ಕ್್ಯಫೊಿೋ ಇಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಠಗಿತೊುೋ ಅದು ಖಠಸಗಿ ಸಠವಮಯದ 
ಉತ್ಪನುವಠಗಿತ್ುು ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 
ಬಿರ್್ದಠರರಿಗ ೆ ತ್ಡೆಯುಂಟ್ು ಮಠಡುರ್ುದರ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ರಕ್ಷಣಠ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನಕೆೆ ಅರ್ಕಠಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಲಠಗಿತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರನುು ಆಯ್ಕೆಮಠಡುವಠಗ ರ್ಕ್್ಯಫೊಿೋ ಇಂಜಿನ್್ನ ಅಸಿುತ್ವ, ಕೆ2 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೆ ಅದರ ವೆೈಶಷ್ಟಯಗಳ ಹೊಂದಠಣಿಕ,ೆ ರ್ಕ್್ಯಫೊಿೋ ಇಂಜಿನ್್ನ ಪ್ರವಠನಗಿ 
ಷ್ರತ್ುುಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲ ಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಕ್್ಯಫೊಿೋ ಇಂಜಿನ್್ನ ಬಗೆೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಉಲೆಿೋಖ ಮಠಡಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ನಿಗಯಮನ ನಿರ್ಯಹಣಠ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯು ಉತ್ುಮವಠಗಿ ವಠಯಖಠಯನಿಸಲಠದ ದತಠುಂಶ 



 

 

ಅರ್ಠಯಯ II 

24 
 

ನಿಘಂಟ್ಟನ ಕೂೆರತ ೆ ಮತ್ುು ನಂತ್ರದ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆಗಠಗಿ ಸರಬರಠಜುದಠರರ ಮೋಲೆ 
ಅರ್ಲಂಬನೆಯ ಸಿೆತ್ರ ಸೃರ್ಷಟಸಿತ್ು. 
2.7 ಸ ಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗಠಗಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಮಠದರಿಯನುು ಕಲ್ಲಪಸಿತ್ುು  

 

 
2.7.1 ಎಸಆರ್್ಎಸ ಮತುಿ ಸಿಸಟಮ್ ಡಿಸೆೈನ್್ ಡ ಕೂೆಮಾಂಟ್್ಗಳನುು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಾಂಬ್ ಮತು ಿ

ಇಲ ಖೆ್ಯಿಾಂದ್ ಎಸಆರ್್ಎಸ ಪರಿಶಿೋಲನಯೆ ಸಿಿತ್ರ 
ಯೋಜನೆಯ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಗಳ ಪ್ಿಕಠರ, ಫೆಬಿರ್ರಿ 2012ರ ಮದಲು ಎಲಠಿ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳಿಗೆ 
ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು ಸಿದಾಪ್ಡಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. ಆದಠಗೂಯ, ಸಿವೋಕೃತ್ರಗಳ ಮಠಡೂಯಲ್್ನ ಮದಲ 
ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು ಮಠರ್ಚಯ 2013ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರ ೆಸಂಪ್ೂಣಯ ಯೋಜನೆಯನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಲು 
ಮೂಲತ್ಃ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದಿನಠಂಕದ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ ನಂತ್ರ ಒಪ್ಪಲಠಯತ್ು. ಒಂಭತ್ುು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ 
ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು ಮೋ ಮತ್ುು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013ರ ನಡುವ,ೆ ಎಂಟ್ು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ 
ಅನುು ಜನರ್ರಿಯಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರ ನಡುವ,ೆ ಎರಡು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು 
ಜನರ್ರಿಯಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರ ನಡುವ,ೆ ಮೂರು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು ಆಗಸ್ಟಟ 
2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಒಂದು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗ ೆಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಅನುು (ಲಕೆೆಪ್ತ್ಿಗಳ ಸಂಕಲನ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 
ಮತ್ುು ಫೆಬಿರ್ರಿ 2016ರ ನಡುವ ೆಒಪ್ಪಲಠಯತ್ು. 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಲಭಯಗೊಳಿಸಲಠದ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯು 278 ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ 
ದಠಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 13 ದಠಖಲೆಗಳು ಇಲಠಖಯೆಂದ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರುರ್ ವಿರ್ರಗಳನುು 
ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ತೊೋರಿಸಿತ್ು. ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲಠಗಿರುರ್ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳು 
ಮುಖಯವಠಗಿ ಮದಲ ಹಂತ್ದ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳಠಗಿದುಾ, ಕೆ1ಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಠಯಯಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳನುು 
ಒಳಗೊಂಡಿದಾವಠಗಿದಾರ್ು.  ಎರ್ಚ್ಬಿಎ ಮಠಡೂಯಲ್ ಅನುು ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯ ಅರ್ಶಯಕತೆಗ ೆ
ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಕೋೆರ್ಲ ಒಬಬ ಅಧಿಕಠರಿ ಮಠತ್ಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದಾರು. 
ಇದಲಿದೆ, ಇಲಠಖೆಯಂದ ಸಿಸಟಮ್ ಡಿಸೆೈನ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ (ಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿ), ಪ್ರಿೋಕ್ಠ ವಿರ್ಠನ, ಪ್ರಿೋಕ್ಠ 
ಪ್ಿಕರಣ ಮತ್ುು ಪ್ರಿೋಕ್ಠ ಯೋಜನೆ ದಠಖಲೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯು ಟ್ಟ+25 ವಠರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ೂಣಯಗೊಳಳಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 20 ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳಿಗ ೆಜುಲೈೆ 2017ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗ ೆ(ವೆಚಚದ ಜಠಡು 
ಪ್ತೆು) ಅಕೊಟೋಬರ್ 2019ರಲ್ಲ ಿಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿ ಯನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಠಗಿದಾರೆ, ಮೂರು 

 
8  ಒಂದು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗ ೆ(ಜನರಲ್್ ಮಠಡೂಯಲ್್) ನಠಲುೆ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲಗೆಳಿದಾರ್ು   
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ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳಿಗ ೆ(ಹಣಕಠಸಿನ ನಿರ್ಯಹಣೆ, ಎನ್್ಐಟ್ಟ ಮತ್ುು ಎಎಲ್್ಎಮ್) ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಇನೂು ಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. ಸಲ್ಲಿಸಲಠಗಿದಾ ಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಠ ವಿರ್ಠನ/ಪ್ರಿೋಕ್ಠ 
ಪ್ಿಕರಣ/ಪ್ರಿೋಕ್ಠ ಯೋಜನೆ ವಿರ್ರಗಳು ಲಭಯವಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 
ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ, ಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿಗಳ ಮಠಡೂಯಲ್-ವಠರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಮತ್ುು ಇಲಠಖೆಯ ಮೂಲಕ 
ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ನ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯ ಸಿೆತ್ರಗತ್ರಗಳನುು ಅನುಬ್ಾಂಧ 2.3ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಲಠಗಿದೆ. 
2019ರಲ್ಲಿ ಹಂತ್-೧ರ ಮದಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಎಲಠಿ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿ ಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಿಕಠರ ಫೆಬಿರ್ರಿ 2012ರೊಳಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೋೆಕ್ತದಾ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ದಠಖಲೆಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಏಳು ರ್ಷ್ಯಗಳ ವಿಳಂಬದ 
ನಂತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಠಾರೆ ಎಂಬುದು ವಠಸುವಿಕ ಸಂಗತ್ರಯಠಗಿದೆ. ಹಠಗಠಗಿ ಇದು, ಕಂಡಿಕೆ 3.1ರಲ್ಲಿ 
ಚಚಿಯಸಿರುರ್ಂತೆ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕೆೆ ಕಠರಣವಠಯತ್ು. 
2.7.2 ಸ ಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಡೆರ್ಲಪ್ಮಾಂಟ್ ಲೆೈಫ್ ಸೆೈಕಲ ಮ್ ದ್ರಿಯಿಾಂದ್ ಮ್ ಗವಪಲಿಟ್  
ವಠಟ್ರ್್ಫಠಲ್್ ಮಠದರಿ ಎಂದೂ ಗುರುತ್ರಸಲಪಡುರ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಡೆರ್ಲಪ್ಮಂಟ ಲೆೈಫ್ ಸೈೆಕಲ್ 
(ಎಸ್ಟ್ಡಿಎಲ್್ಸಿ) ಮಠದರಿಯನುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯರಂಭಕಠೆಗಿ ಬಳಸಿಕೂೆಳುಳರ್ ಬಗೆೆ 
ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ರಸಲಠಗಿತ್ುು. ಎಲಠಿ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ, ಪ್ರಿೋಕೆ್, ಮತ್ುು 
ಬಳಕದೆಠರರ ಸಮಮತ್ರಗಠಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯಂದ ಪ್ಿಮಠಣಿೋಕರಣ, ಉತಠಪದನೆಗ ೆಅನುಮೋದನೆ 
ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯರಂಭ ಇರ್ುಗಳನುು ಸಮಗ ಿಪ್ಠಯಕೋೆಜ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಠಗಿತ್ುು.  ಆದರ,ೆ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಎಂಟ್ು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳನುು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಠಗಿ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದುಾ ಅರ್ುಗಳ ಏಕ್ತೋಕರಣ, ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್,ೆ ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ, ದತಠುಂಶ 
ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುು ದತಠುಂಶ ರವಠನ ೆಇರ್ುಗಳ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಠಮ ಬಿೋರಿತ್ು. 
ಅರ್ರು ಎಸ್ಟ್ಡಿಎಲ್್ಸಿ ಮಠದರಿಯಂದ ಹೆಚುಚ ಚುರುಕಠದ ಅಜೈೆಲ್್ ಮಠದರಿಗ ೆಬದಲಠಯಸಿದಠಾರ ೆಎಂದು 
ಇಲಠಖೆಯು ಹೆೋಳಿತ್ು (ಆಗಸ್ಟಟ 2020). ಅಜೈೆಲ್್ ಮಠದರಿಯಲ್ಲಿ ವಠಯಪ್ಠರ ಬಳಕದೆಠರರು ಮತ್ುು 
ಡೆರ್ಲಪ್ರ್್ಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ್ ಸಂರ್ಹನದ ಅಗತ್ಯವಿದ.ೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ತ್ಂಡರ್ು ಅಹಮದಠಬ್ಠದ್ನಲ್ಲಿ 
ಸಿೆತ್ರಠಗಿದಾರ ೆಕಠಯಯಕ್ೋೆತ್ಿ ತ್ಜ್ಞರು ಬ್ೆಂಗಳ ರಿನಲ್ಲಿದುಾದು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿರ್ಠನಕೆೆ ತೊಡಕಠಗಿತ್ುು 
ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು.  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮಠದರಿಯನುು ಎಸ್ಟ್ಡಿಎಲ್್ಸಿ ಮಠದರಿಯಂದ ಅಜೆೈಲ್್ 
ಮಠದರಿಗೆ ಬದಲಠಯಸಿರುರ್ುದನುು ಪ್ಿತ್ರಬಿಂಬಿಸಲು ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು ಮಠಪ್ಯಡಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಸ್ಟ್ಡಿಎಲ್್ಸಿ ಯಂದ ಅಜೈೆಲ್್ ಮಠದರಿಗೆ 
ಕಠಯಯವಿರ್ಠನರ್ನುು ಬದಲಠಯಸುರ್ುದನುು ಸಮರ್ಥಯಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯ ಅನುಮೋದನೆ, 
ಇಲಠಖೆಯ ಉತ್ುರರ್ನುು ಮೌಲ್ಲಯೋಕರಿಸಲು ಅಜೈೆಲ್್ ಮಠದರಿಯನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲು ಬಳಸಬೆ್ೋಕಠದ 
ಸಠಧನಗಳಂತ್ಹ ಯಠರ್ುದೆೋ ದಠಖಲೆಗಳು ಲಭಯವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಇದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವಠಗಿ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮಠದರಿಗಠಗಿ ಎಸ್ಟ್ಡಿಎಲ್್ಸಿ ಮಠನದಂಡಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ಪ್ಿತ್ರಪ್ಠದಿಸಿತ್ುು (ಮಠರ್ಚಯ 2014) 
ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಲಠಯತ್ು.   
ಪ್ೂರ್ಯ-ಅರ್ಶಯಕತಯೆದಾಂತೆ ಎಲಠಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳನೂು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ವಠಟ್ರ್್ಫಠಲ್ 
ಮಠದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ ಅನುು ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡಲು ಯೋಜಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು 
ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಕಠಯಠಯರಂಭ ಕಠಯಯತ್ಂತ್ಿರ್ನುು ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಬಿಡಿಬಿಡಿ 
ಕಠಯಠಯರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಜೈೆಲ್್ ಮಠದರಿಗೆ ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸಲಠಯತ್ು. ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ವಿರ್ಠನದಲ್ಲಿನ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗ ೆಕಠಯಯಗಳನುು ವಿರ್ರವಠಗಿ ಗುರುತ್ರಸುವಿಕ,ೆ ಸಮಯಮಿತ್ರಗೆ ಅನುಗುಣವಠಗಿ ಕಠಯಯಗಳ 
ಆದಯತೆಯ ಅರ್ಶಯಕತ ೆಇರುರ್ುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ವಠಟ್ರ್್ಫಠಲ್ ಮಠದರಿಯಂದ 
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ಅಜೈೆಲ್್ ಮಠದರಿಗೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಮಠದರಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಠರ್ಣೆಯನುು ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ 
ಮಠಡಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.7.3 ಮೂರನೆೋ ರ್ೆಕಿ್ರಯಿಾಂದ್ ಲೆಕೆಪರಿಶ ೆೋಧನೆ ಮ್ ಡಿಸದೆಯ್ಕೋ ಅಪಿಕೋೆಶನ್ ನಿಯೋಜನ ೆ 
ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಿಕಠರ, ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯಂದ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ (ಥರ್ಯ ಪ್ಠಟ್ಟಯ ಆಡಿಟ್ರ್ 
- ಟ್ಟಪ್ಲಎ) ಮಠಡಿಸಿ ಪ್ಿಮಠಣಿೋಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರವೋೆ ಯೋಜನೆಯನುು ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು.  
ಕೆ2 ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮಠಡಲು ಖಜಠನ ೆಇಲಠಖೆಯು ಏಜನೆಿಸಯನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಠಡುತ್ುದೆ. 
ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಂದ ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ್ ಸೆೋವೆಯ 
ಗುಣಮಟ್ಟರ್ನುು ಖಠತ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ ದೃರ್ಷಟಯಂದ ಕೆ2 ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಮಠಡುರ್ುದನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ಟಪ್ಲಎ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಪಟ್ಟ ತ್ಂತಠಿಂಶಗಳ 
ಸಂಪ್ೂಣಯ ಶೆಿೋಣಿಯನುು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಠಗಿ 
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುತಠುರೆ. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ತ್ತಠೆಲ್ಲೋನ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ, ಬಳಕದೆಠರರ ಸಮಮತ್ರ ಪ್ರಿೋಕ್ೆ 
ನಡೆಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಅನುಸರಣೆ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ, ಭದತಿೆ ಮತ್ುು ಅನುಷ್ಠಾನದ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ, ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರಿೋಕ್ ೆ ಮತ್ುು ಸೂಕ್ಷಮದೃರ್ಷಟಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಗೆ ೆ ಟ್ಟಪ್ಲಎ 
ಜವಠಬ್ಠಾರರಠಗಿರುತಠುರೆ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಖಜಠನ ೆಇಲಠಖ ೆಅಥವಠ ಅದರ ನಠಮನಿದೆೋಯಶತ್ 
ಏಜನೆಿಸಗ ೆಗೊೋ-ಲೆೈರ್ವ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಕಂಡುಬರುರ್ಂತ್ಹ ಎಲಠಿ ನೂಯನತೆಗಳನುು 
ತ್ೃಪ್ಲುಕರ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕೊಡುರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ುು.  
ಖಜಠನೆ ಇಲಠಖಯೆು ₹47.30 ಲಕ್ಷ  ಮತ್ುಕೆೆ ಮ. ಕಪೆ್ಲಎಮ್್ಜಿ ಅರ್ರನುು ಯೋಜನೆಗ ೆಟ್ಟಪ್ಲಎ ಆಗಿ 
ನೆೋಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ು (ಜನರ್ರಿ 2012) ಮತ್ುು ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಠಕಲಠಯತ್ು. ಮಠಸಟರ್್ 
ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಠದ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳ ಪ್ಿಕಠರ ಪ್ಠರ್ತ್ರಗಳನುು ಮಠಡಬ್ೆೋಕಠಗಿತ್ುು. ಪ್ಠರ್ತ್ರಯ 
ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯತ್ಯಯಗಳಿದಾರೂ, ಟ್ಟಪ್ಲಎ ಗ ೆ (ಏಪ್ಲಿಲ್ 2013 ಮತ್ುು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014) ₹10.64 
ಲಕ್ಷರ್ನುು ಪ್ಠರ್ತ್ರಸಲಠಗಿತ್ುು. ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ವಿಸುರಿಸದ ಕಠರಣ 20 ನವೆಂಬರ್ 2015ರಿಂದ ಟ್ಟಪ್ಲಎ 
ಸೆೋವಗೆಳು ಲಭಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ 
ನೊೋಟ್ಟಸ್ಟ್ಗಳನುು ನಿೋಡಲಠಯತ್ು ಮತ್ುು ನಂತ್ರ 6 ಏಪ್ಲಿಲ್ 2016ರಂದು ಸೆೋವಗೆಳನುು 
ಕೂೆನೆಗೂೆಳಿಸಲಠಯತ್ು. ಪ್ರಿಣಠಮವಠಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 2015ರ ನಂತ್ರ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲಠದ ಎಲಠಿ 
ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳನುು ಟ್ಟಪ್ಲಎ ಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಇಲಿದೆಯ್ಕೋ ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡಲಠಯತ್ು. ಟ್ಟಪ್ಲಎ 
ರ್ರದಿಗಳು, ಅರ್ುಗಳ ಮೋಲೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ತೆಗದೆುಕೊಂಡ ಕಮಿ ಮತ್ುು ಅದಕೆೆ 
ಇಲಠಖೆಯಂದ ಅದರ ಸಮಮತ್ರಯನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ಒದಗಿಸಲು ಖಜಠನ ೆ ಇಲಠಖೆಯು 
ವಿಫಲವಠಯತ್ು. ಆದಾರಿಂದ, ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಟ್ಟಪ್ಲಎ ನಿರ್ಯಹಿಸಿದ ಕಲೆಸದ ಪ್ರಿಮಠಣರ್ನುು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ.  
ಇದಲಿದೆ, ಸಂಚಠಲನಠ ಸಮಿತ್ರಯ ನಿದೆೋಯಶನಗಳ (ಏಪ್ಲಿಲ್ 2016) ಹೊರತಠಗಿಯೂ ಯಠರ್ುದೆೋ ಟ್ಟಪ್ಲಎ 
ಯನುು ನೆೋಮಿಸಲಠಗಿಲಿ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಠಮವಠಗಿ ಟ್ಟಪ್ಲಎ ಪ್ಿಮಠಣಿೋಕರಣವಿಲಿದೆಯ್ಕೋ ಕೆ2 ಕಠಯಠಯರಂಭ 
ಮಠಡುರ್ಂತಠಯತ್ು. ಇದು ತ್ರೋರ್ ಿ ನಿಯಮಬ್ಠಹಿರವಠಗಿದೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆಲಿದೆಯ್ಕೋ ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡುರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು. ಒಪ್ಪಂದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಇಂತ್ಹ 
ಗಮನಠಹಯ ಮಠಗಯಪ್ಲಿಟ್ದ ದೃರ್ಷಟಯಂದ, ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಮೂಲಕ 
ನಡೆಸಲಠಗಿರುರ್ ರ್ಹಿವಠಟ್ಟನ ದೃಢೋಕರಣ ಮತ್ುು ಸಮಗಿತೆಯ ಮೋಲೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಭರರ್ಸೆ ಹೊಂದಲು 
ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ. 
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ಮ. ಕಪೆ್ಲಎಮ್್ಜಿ ರರ್ರು ಗೊೋ-ಲೆೈರ್ವ ಗಿಂತ್ ಮದಲು ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನಿುನ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಐಟ್ಟ 
ಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ನಡೆಸಿದ ೆ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವಂೆಬರ್ 
2021). ಕಪೆ್ಲಎಮ್್ಜಿ ಸೆೋವಯೆು ನವೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕೂೆನೆಗೂೆಂಡಿರುರ್ುದರಿಂದ ಉತ್ುರರ್ು 
ಒಪ್ಪಲಹಯವಠಗಿಲಿ.  ನವೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿದಾತೆ, ಯಠರ್ುದೆೋ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ  ಸಿದಧವಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಕಪೆ್ಲಎಮ್್ಜಿ ಆರಂಭಿಕ ದಠಖಲೆಗಳಠದ ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ದತಠುಂಶ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮೂಲಸೌಕಯಯ 
ಇತಠಯದಿಗಳ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯನುು ಮಠತ್ಿ ನಡೆಸಿತ್ುು.  
ಮ. ಕಪೆ್ಲಎಮ್್ಜಿ ನಿಗಯಮಿಸಿದ ನಂತ್ರ ವಠಯಪ್ಲುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಟ್ಟಪ್ಲಎಗೆ 
ಒದಗಿಸಿದ ಆದೆೋಶದ ಮೂಲಕ ಇತ್ರ ಯಠರ್ುದೆೋ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.7.4 ಸೆೋವ  ಮಟ್ಟದ್ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ಮೋಲ್ಲವಚ ರಣ  ರ್ೆರ್ಸೆಿಯನುು ನಿಯೋಜಿಸದಿರುರ್ುದ್ು  
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣ ೆಮತ್ುು ಮಠಪ್ನ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದನುು 
ನಿಯೋಜಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಅಳಯೆಲು ಮತ್ುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ 
ಅನುಸರಣೆ ರ್ರದಿಗಳನುು ರಚಿಸಲು ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಸಿೆಿಪಟ್ಗಳನುು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಇದಲಿದೆ, ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಠರ, ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣಠ ಹಂತ್ದ 
ಪ್ಠರ್ತ್ರಯು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಠಪ್ನ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕ/ಸೂಚಿಸಿದ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ 
ರ್ರದಿಗಳ ಯಶಸಿವ ಪ್ಿದಶಯನಕೆೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟತ್ುು ಮತ್ುು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದಾಂತ್ಹ ಎಲಠಿ 
ಅಗತ್ಯ ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ರ್ರದಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕಗೆೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟತ್ುು.  ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಠಯಟಿ್ಟಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 
ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತ ೆಸೂಚಕಗಳನುು ದಠಖಲು ಮಠಡಲು ಮತ್ುು ರ್ರದಿ ಮಠಡಲು ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಹೆಚುಚರ್ರಿ ಸಠಧನಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರ ಮೂಲಕ ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲಠದ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ರ್ರದಿ ಮಠಡುರ್ 
ಪ್ರಿಕರಗಳು/ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯು ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಗ ೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಈ ಪ್ಠರ್ತ್ರಗೆ 
ಅಹಯತೆಯನುು ಸಠಧಿಸಲು ಅಂತ್ಹ ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ರಸಲಠದ 
ಯಠರ್ುದೆೋ ಸಮಸಯೆಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ರಿಹರಿಸಬ್ೆೋಕಠಗಿತ್ುು. 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಯನುು ಸಕಿ್ತಯಗೊಳಿಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸೆೋವಠ 
ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣಠ ಪ್ರಿಕರಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಆದರ,ೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ್ವಠರು ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳ ಸಠಧನೆಯನುು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳದೆಯ್ಕೋ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆ₹52 ಕೂೆೋಟ್ಟ ಪ್ಠರ್ತ್ರಸಲಠಗಿತ್ುು. ಕೆ2 ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆ 
ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಠಮ ಬಿೋರಿದ ಸೋೆವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಠಯಟಿ್ಟಕ್ಸ್ರಚನೆಯ 
ಪ್ಿಕರಣವಂದನುು ಕಳೆಗ ೆವಿರ್ರಿಸಲಠಗಿದೆ: 
ದತಠುಂಶ ಸೆಂಟ್ರ್್ನಿಂದ ಮಠಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆದು ಆರ್ತ್ಯಕ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ಪ್ೊೋಟ್ಯಲ್ ಪ್ೋೆಜ ಲೊೋಡಿಂಗ್ 
ಸಮಯರ್ನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದವಂದನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು. ಸಠಮಠನಯವಠಗಿ ಪ್ೂೆೋಟ್ಯಲ್ ಪ್ೆೋಜ ಲೊೋರ್ ಮಠಡುರ್ 
ಸಮಯರ್ನುು ವಠಡಿಕಯೆಂತೆ ಲ್ಲೋಸ್ಟಡ ಸಕೂಯಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಠ ಇಬಬರು ಬಳಕದೆಠರರ ನಡುವ ೆಕನಿಷ್ಾ 128 
ಕಬೆಿಪ್ಲಸ್ಟ ಬ್ಠಯಂರ್್ವಿರ್ು್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಮಠನವಠಗಿ ಮಠಡಿ ಅಳಯೆಬ್ೆೋಕು. ಎಲಠಿ ಪ್ೊೋಟ್ಯಲ್ ಪ್ೆೋಜ್ಗಳನುು 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಗೆಠಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಎಲಠಿ ಪ್ುಟ್ಗಳಿಗ ೆಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯದ ಮತ್ುರ್ನುು 
ವಿನಂತ್ರಸಲಠದ ಪ್ುಟ್ಗಳ ಸಂಖಯೆಯಂದ ಭಠಗಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಲೆಕೆಹಠಕ್ತದ ಒಟ್ುಟ ಸಮಯದ 
ಸರಠಸರಿಯನುು ಈ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಕಠೆಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ. ಎಲಠಿ ಖಜಠನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ತಿ್ರಕ್ತಿಯ್ಕ 
ಸಮಯರ್ನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. ಎಲಠಿ ವಿನಂತ್ರಗಳಿಗ ೆ ಒಟ್ುಟ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯರ್ನುು 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಿಸಟಮ್್ಗ ೆಮಠಡಿದ ವಿನಂತ್ರಗಳ ಸಂಖಯೆಯಂದ ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸುರ್ುದರ ಮೂಲಕ ಸರಠಸರಿ 
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ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯರ್ನುು ಲೆಕೆಹಠಕಲಠಗುತ್ುದೆ. ದತಠುಂಶ ಸೆಂಟ್ರ್್ನಿಂದ ರ್ರದಿ ಮಠಡುರ್ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ 
ಮಠಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆದು ಅಣಕು ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಆರ್ತ್ಯಕ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲಠಗುತ್ುದ ೆಮತ್ುು 
ಈ ರಿೋತ್ರ ರಚಿತ್ವಠದ ಸಮಯರ್ನುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಲೆಕಠೆಚಠರ ಮಠಡಲು ಬಳಸಲಠಗುತ್ುದೆ. 
ಆದಠಗೂಯ, ಕಠಲಕಠಲಕೆೆ ಖಜಠನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಪ್ೆೋಜ ಲೂೆೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ುು ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ 
ಸಮಯರ್ನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಯಠರ್ುದೆೋ ಸಠಧನಗಳನುು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ನಿರ್ಠನಗತ್ರ ಅಥವಠ ಕಳಪ್ೆ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಘಟ್ನಗೆಳನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು ಗಿಹಿಸಲಠದ ಹೆಲ್ಪ ಡೆಸ್ಟೆ ದತಠುಂಶರ್ು ಕೂಡ ರ್ಗಿೋಯಕರಣರ್ನುು 
ಹೊಂದಿಲಿ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು ಕಠಲಕಠಲಕೆೆ (ಜನರ್ರಿ 2017/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020) ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ 
ನಿರ್ಠನಗತ್ರಯ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಚಚಿಯಸಿದೆಯಠದರೂ, ಅಂತ್ಹ ಚಚೆಯಗಳನುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದದ ದತಠುಂಶದಿಂದ ಸರಠಸರಿ ಪ್ೆೋಜ ಲೊೋರ್ ಮಠಡುರ್ ಸಮಯ, ಖಜಠನ ೆಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯ 
ಮುಂತಠದ ಆಂತ್ರಿಕ ಮಠಹಿತ್ರಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆಯ್ಕೋ ಮಠಡಲಠಗಿತ್ುು. ಸಠಕಷ್ುಟ ಮಠಹಿತ್ರಯ 
ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಕೆ2 ನಿರ್ಯಹಣೆಗೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಸೆೋವಯೆ ಮಟ್ಟ ಮತ್ುು 
ಗುಣಮಟ್ಟರ್ನುು ನಿಧಯರಿಸಲು ಮತ್ುು ಸುರ್ಠರಣೆಗ ೆ ಕಮಿಗಳನುು ಸೂಚಿಸಲು ಮತ್ುು ಸೂಚಿಸಿದ 
ಸುರ್ಠರಣೆಗಳ ಮಟ್ಟರ್ನುು ಆನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಠಧಿಸಲಠಗಿದೆಯ್ಕೋ ಎಂದು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡಲು 
ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ. ಕಂಡಿಕೆ 4.5.8ರಲ್ಲಿ ಚಚಿಯಸಿರುರ್ಂತ,ೆ ಕೆ2 ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಅಡಚಣೆಗಳನುು 
ಗುರುತ್ರಸಲು ಐಬಿಎಮ್ ಅನುು ನೆೋಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಠಪ್ನ ಮತ್ುು ರ್ರದಿ 
ಮಠಡುವಿಕೆಯ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ ವಠಸುವಿಕವಠಗಿ ಸಠಧಿಸಿದ ಸುರ್ಠರಣೆಯ ಮಟ್ಟರ್ನುು ನಿಧಯರಿಸಲು 
ಮತ್ುು ರ್ರದಿ ಮಠಡಲು ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ.  
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಲಠದ ಎಲಠಿ ಸೋೆವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ರಚಿಸಿಲಿ 
ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು. ಹಠಗಠಗಿ ಇಲಠಖೆಯು ಬಿರ್್ದಠರರಿಗೆ ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತದಾ ಪ್ಠರ್ತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ದಂಡದ ಮತ್ುರ್ನುು ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿತ್ು. ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಪ್ರಿಕರಗಳನುು ರಚಿಸದೆೋ ಇರುರ್ುದಕಠೆಗಿನ ದಂಡದ ಷ್ರತ್ುು ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಒಪ್ಪಂದದ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಮಠಡಲು ನಿಣಠಯಯಕವಠಗಿರುರ್ ಈ ಘಟ್ಕರ್ನುು ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ಇಲಠಖೆಯು 
ಒತಠುಯಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. 
2.7.5 ಇಲ ಖೆ್ಯ ಸಿಬ್ಬಾಂದಿಗೆ ತರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡಲ ಗಿಲಿ  
ಮಠಹಿತ್ರ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಠನ ಆರ್ಠರಿತ್ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸುಸ ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರು ರೂಪ್ಠಂತ್ರದ 
ಸಂಪ್ೂಣಯ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯ ಭಠಗವಠಗಿ ಭಠವಿಸುರ್ ಪ್ಿಮಠಣರ್ನುು ಅರ್ಲಂಬಿಸಿರುತ್ುದೆ. ಸೂಪ್ರ್-
ಯೂಸರ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರ ಹಂತ್ದರ್ರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ರಯ ಬಳಕದೆಠರರಿಗೆ 
ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು ನಿೋಡಬ್ೆೋಕಠಗಿತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಏಕ್ತೋಕರಣದ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆ ಹಂತ್ರ್ನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ುು ಬಳಕದೆಠರರ 
ಒಪ್ಲಪಗೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಯೆನುು ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡುರ್ ಮದಲು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಬಗೆಗಿನ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು 
ಪ್ಠಿರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಠಗಿತ್ುು.  ವಿವಿಧ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕೆಯ 
ವಿರ್ರಗಳನುು ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.3ರಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಲಠಗಿದೆ. 
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ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.3: ವಿವಿಧ ಬ್ಳಕೆದ ರರಿಗೆ ಪಿಸ ಪಿಸಲ ದ್ ತರಬೆೋತ್ರ ಚ್ಟ್ುರ್ಟಿಕೆಯ ವಿರ್ರಗಳು  
ಕಿಮ 
ಸಾಂಖ್ೆೆ ಬ್ಳಕೆದ ರರ ರ್ಗವ ತರಬೆೋತ್ರಯ ವಿಭ ಗ 

ತರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡಲ ಯಿತೆೋ 
ಅರ್ಥವ  ಇಲಿವ ೆ

1 ಖಜಠನ ೆಸಿಬಬಂದಿ 
(ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಬಳಕದೆಠರರು) 

ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬಳಕ ೆ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ 

2 ಇತ್ರ ಇಲಠಖಠ ಸಿಬಬಂದಿ 
(ಡಿಡಿಓ,ಸಿಸಿಓ, ಸಿಓ,ಬಿಇಓ, 
ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಠಖೆಇತಠಯದಿ.) 
(ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಬಳಕದೆಠರರು) 

ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬಳಕ ೆ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ 

3 15 ಖಜಠನ ೆ
ಅಧಿಕಠರಿಗಳನೊುಳಗೊಂಡ 
ಮುಖಯ ತ್ಂಡ (ಇಲಠಖಠ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ತ್ಜ್ಞರು) 

ಆಡಿಯಬಿಎಮಸ್ಟ್, ಪ್ೊಿೋಗಠಿಮಿಂಗ್ 
ಭಠಷ್ೆಗಳು, ಆಪ್ರೋೆಟ್ಟಂಗ್ 
ಸಿಸಟಮ್್ಗಳು, ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು 
ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ 
ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ, ಭದತಿೆ ಮತ್ುು 
ನಿಯಂತ್ಿಣಗಳ ಕುರಿತ್ು ತಠಂತ್ರಿಕ 
ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ. 

ನಿೋಡಲಠಗಿಲಿ 

4 ಕೆ2 ಚಠಂಪ್ಲಯನ್್ಗಳು (ಜಿಲಠಿ 
ಖಜಠನೆಗಳ ಪ್ಿಮುಖ 
ಅಧಿಕಠರಿಗಳು, ಪ್ಲಎಮ್್ಯು 
ಸದಸಯರು, ಮುಖಯ ತ್ಂಡದ 
ಸದಸಯರು) 

ಕೆ2 ಐಟ್ಟ ಆಕ್ತಯಟೆಕಚರ್, ಕೆ2 ಜಿೋರ್ನ 
ಚಕಿ, ಬದಲಠರ್ಣೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ, 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್, ಭದತಿೆ 
ಇತಠಯದಿ. 

ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಬಳಕ ೆಬಗೆೆ ಮಠತ್ಿ 
ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ 

5 ಕಠಯಯನಿೋತ್ರ ನಿರೂಪ್ಕರು 
(ನಿಣಠಯಯಕರು) 

ಕೆ2 ನ ಪ್ಠಿಮುಖಯತೆ ಮತ್ುು 
ತ್ರಲಠಗುತ್ರುರುರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳು 

ನಿೋಡಲಠಗಿಲಿ 

ಈ ರಿೋತ್ರ, ವಿವಿಧ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು ನಿೋಡಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ವೆಚಚದ 
ಕುರಿತ್ು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಮಠಡಿದ ಕೆಿೈಮ್್ಗಳ ವಿರ್ರಗಳನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ಇನೂು 
ಒದಗಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ವೆಚಚಕಠೆಗಿ ₹1.65 ಕೂೆೋಟ್ಟಯನುು ಸೂಚಿಸಿದಾರು ಮತ್ುು 
ಭೌಗೊೋಳಿಕವಠಗಿ ಸಂಸೆೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನದ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ 
ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಕೂೆೋಸ್ಟ್ಯಗಳನುು ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸಲು ಮತ್ುು ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಸಠಮಗಿಿಗಳನುು ತ್ಯಠರಿಸಲು 
ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದಾರು. ಆದಠಗೂಯ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಅಗತ್ಯ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಠಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು ತ್ರಬೆ್ೋತ್ುದಠರರ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ, ಪ್ಿಶಕ್ಷಣಠರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ, 
ಮಠಸಟರ್ ಟೆೈನರ್್ಗಳು ಮತ್ುು ಚಠಂಪ್ಲಯನ್ ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯಂತ್ಹ ಪ್ಿಸಠುವಿತ್ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳ 
ನಿರ್ಠಯರಣ/ೆ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಠಖಲೆಗಳನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ರಠಜಯ ಸಕಠಯರದ ಮುಖಯ ತ್ಂಡಕೆೆ (ಕೂೆೋರ್್ ಗೂಿಪ) ದತ್ುಸಂಚಯ ಮತ್ುು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆ, 
ಕೂೆೋಡಿಂಗ್, ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ, ಆಪ್ರೋೆಟ್ಟಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್್ಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳ ತಠಂತ್ರಿಕ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು 
ನಿೋಡಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಯೋಜನೆಯನುು ಅರೆೈಯಸಿಕೂೆಂಡು ಸಪರ್ಠಯತ್ಮಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಬದಲ್ಲ 
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ಪ್ಠಲುದಠರನನುು ಸವತ್ಂತ್ಿವಠಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಠಡಲು ಸಮಥಯ ಮತ್ುು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಠೆನದಲ್ಲ ಿತ್ನುನುು 
ತಠನು ಇರಿಸಿಕೊಳಳಲು ಇಲಠಖಯೆು ಸಠಕಷ್ುಟ ಆಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಿಣತ್ರಯನುು ನಿಮಿಯಸಲ್ಲಲಿ. ಇದು, ಕಟೆ್ಟಪ್ಲಪ್ಲ 
ಕಠಯ್ಕಾಯಡಿ ವಿನಠಯತ್ರಯನುು ಕೂೆೋರಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು 
ಷ್ರತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ದರಗಳ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ವಿಸುರಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು. 
ಇ-ಆಡಳಿತ್ - ಎನ್್ಐಎಸ್ಟ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ ಲೆೈಫ್ ಸೆೈಕಲ್, ಬದಲಠರ್ಣೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ, ಬಿಪ್ಲಆರ್್ 
ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೋೆರ್, ಭದತಿೆ ಇತಠಯದಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ವಿರ್ರವಠದ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಗಳನುು ನಡೆಸಲಠಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಕಠಯರ ಹೆೋಳಿತ್ು. ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಠರ, ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು ನಿೋಡುರ್ುದು 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಯಠಗಿತೆುೋ ಹೊರತ್ು ಇ-ಆಡಳಿತ್-ಎನ್್ಐಎಸ್ಟ್ಜಿ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಯಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.   
2.7.6 ಐಬಿಎಮ್್ ಅಕೆಸಲರೆೋಟೆರ್್ ವ ೆಲೂೆ ಪೊಿೋಗ ಿಮ್್ ಮತುಿ ರರೆ್ ಹ ೆಟ್್ ಪೊಿಫೆಷ್ನಲ್ 

ಸವಿವಸಸ್ ನೆೋಮಕ  
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯನುಸಠರ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ವಠಯಪ್ಕವಠದ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಗಳಂೆದರೆ ಕೆ2 ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ 
ಅಭಿರ್ೃದಿಧ/ಕಸಟಮೈಸೆೋಶನ್ ಮತ್ುು ನಿಯೋಜನೆ, ರ್ಯರ್ಸೆೆಗ ೆಐಟ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯರ್ನುು ಒದಗಿಸುರ್ುದು 
ಮತ್ುು ವಿಪ್ತ್ರುನಿದ ಚೋೆತ್ರಿಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತ ೆನಿರ್ಯಹಣೆ, ಸಕಠಯರಿ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆಹಠಗೂ 
ಇತ್ರ ಪ್ಠಲುದಠರರಿಗ ೆಬಳಕದೆಠರ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಅದರ ನಿರ್ಯಹಣೆ. ಮತ್ುು ಖಜಠನ ೆಇಲಠಖೆಯ 
ಆಯಾ ಉದೂೆಯೋಗಿಗಳಿಗ ೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಆಡಳಿತ್/ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗಳ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ, ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಸೆೋವಗೆಳು/ 
ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಬ್ೆಂಬಲ ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುರ್ುದಠಗಿತ್ುು.   
ನಿರಂತ್ರವಠಗಿ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಠಗಿ ಆಪ್ರೋೆಟ್ಟಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ ಮತ್ುು 
ಫಮ್್ಯವೆೋರ್್ನ ಸಕಠಲ್ಲಕ ನವಿೋಕರಣಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಠಯರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಿತ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆ 
ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ, ಅದಕಠೆಗಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ (ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಮತ್ುು ದತ್ುಸಂಚಯ) ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮತ್ುು 
ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಜವಠಬ್ಠಾರರಠಗಿದಾರು. ಈ ಎಲಠಿ ಮುನೆುಚಚರಿಕಠ ಕಮಿಗಳು ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರಿಂದ ಕೆ2 ನಿರ್ಯಹಣೆಯ ಒಟಠಟರೆ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಯ ಭಠಗವಠಗಿದಾರ್ು.   
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯು ಆಗಠಗೆೆ ದತ್ುಸಂಚಯ ಅಲಭಯತೆ ಮತ್ುು ಕಳಪ್ೆ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ, ಆಗಠಗೆೆ 
ಸೆಂಭಿತ್ವಠಗುರ್ುದು, ದತ್ುಸಂಚಯ ಲಠಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಠಗದಿರುರ್ುದು ಮತ್ುು ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕಯೆು 
ಶೆೋಕಡಠ 90ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಠಚಗುರ್ುದು ಮುಂತಠದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗ ೆ ಒಳಗಠಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭಗೆಳ ಕಠಯಯಸೂಚಿ ಮತ್ುು ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಈ 
ಸಮಸಯೆಗಳನುು ನಿವಠರಿಸಲು ಮತ್ುು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ುು 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್/ಪ್ೊೋಟ್ಯಲ್್ನ ಅಲಭಯತೆಯನುು ಕಡಿಮ ಮಠಡಲು ಇಲಠಖೆಯು ₹90 ಲಕ್ಷ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 
ಐಬಿಎಮ್ ಅಕೆಸಲರೆೋಟೆರ್ ವಠಯಲೂಯ ಪ್ೂೆಿೋಗಠಿಮ್ ಅನುು ಮತ್ುು ಮುನೆುಚಚರಿಕಠ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಕಮಿಗಳಿಗಠಗಿ 
₹೨೯ ಲಕ್ಷ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ ರೆರ್ ಹಠಯಟ ಪ್ೊಿಫೆಷ್ನಲ್ ಸವಿಯಸಸ್ಟ ಅನುು ನೆೋಮಿಸಿಕೂೆಳಳಲು ನಿಧಯರಿಸಿತ್ು 
(ಜನರ್ರಿ 2017). ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಲು ಈ ಏಜೆನಿಸಗಳು 
ಬ್ೆಂಬಲ ನಿೋಡಬ್ೆೋಕಠಗಿತ್ುು. 
ಈ ಎಲಠಿ ಕಠಯಯಗಳು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಜವಠಬ್ಠಾರಿಗಳಠಗಿದಾರಿಂದ, ಈ ಸಮಸಯೆಗಳನುು 
ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಪ್ಿತೆಯೋಕ ಏಜನೆಿಸಗಳನುು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳರ್ುದು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ನಿಯೋಜಿಸಿದ 
ಪ್ರಿಣತ್ರಯ ಕೂೆರತಯೆನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. ಇದು ₹1.19 ಕೂೆೋಟ್ಟ ತ್ಪ್ಲಪಸಬಹುದಠದ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು ಮತ್ುು ತಠಂತ್ರಕಿ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆ ಅನುಚಿತ್ ಲಠಭರ್ನುು ವಿಸುರಿಸಿದಂತಠಯತ್ು. 
ಆಶಚಯಯಕರ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಗಠಗಿನ, ಪ್ಲಎಮ್್ಯು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆಂಬಲರ್ು "ಉತ್ಪನುಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮಠತ್ಿ ಸಿೋಮಿತ್ವಠಗಿದೆ; 
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ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ೆಂಬಲ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯು ಪ್ಿತ್ರಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಬ್ೆಂಬಲಕಠೆಗಿ ಮಠತ್ಿ; ಕೆ2 
ಒಂದು ಪ್ಿಮುಖ ಹಣಕಠಸಿನ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಆಗಿರುರ್ುದರಿಂದ ರೆರ್ ಹಠಯಟ ಪ್ೊಿಫೆಷ್ನಲ್ ಸವಿಯಸಸ್ಟ  
ಇರ್ರ ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಬ್ೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ”್ಎಂದು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಗ ೆತ್ರಳಿಸಿತ್ುು. ಪ್ಲಎಮ್್ಯುನ ಅಂತ್ಹ 
ವಠಯಖಠಯನರ್ು ಮಠಸಟರ್್ ಸೋೆವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗ ೆಅನುಗುಣವಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದಠಗ, ನಿಯೋಜಿತ್ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನರ್ು 
ಸದಭಠಯಸಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಠಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯಂದ 
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬ್ೋೆಕಠದ ಅರ್ಶಯಕತೆಯತ್ುು ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021).  ಹಠಗಠಗಿ, 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಉತ್ುಮ ಭದತಿ ೆ ಮತ್ುು ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ರೆರ್ ಹಠಯಟ 
ಪ್ೊಿಫೆಷ್ನಲ್ ಸವಿಯಸಸ್ಟ ಮತ್ುು ಐಬಿಎಮ್ ಅಕೆಸಲರೆೋಟೆರ್ ವಠಯಲೂಯ ಪ್ೊಿೋಗಠಿಮ್ ಬ್ೆಂಬಲ ಸೆೋವಗೆಳನುು 
ಇಲಠಖೆಯು ತೆಗದೆುಕೂೆಂಡಿತ್ು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. ಐಬಿಎಮ್್ಗ ೆನಿಯೋಜಿಸಲಠದ ಕಲೆಸದ ವಠಯಪ್ಲುಯು 
ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯ ಸವರೂಪ್ದಲ್ಲಿಲಿದೆ ಜ್ಞಠನ ರ್ಗಠಯರ್ಣೆ, ಅಪ್ಗೆಿೋರ್ ಯೋಜನೆ, 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಅಭಿಪ್ಠಿಯಪ್ಟ್ಟಟದೆ. 
2.8 ಬ್ದ್ಲ ರ್ಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ  

ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಯೋಜನಠ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತ್ 
ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆಗಳಿಗೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಠರ್ಣಯೆನುು 
ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೆ್ೋಕಠದ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನರ್ನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯ್ಕೋ, ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಠಲುದಠರರ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ ಮಠಯನೆೋಜರ್್ಗಳು ಬದಲಠರ್ಣೆಗಠಗಿ ಮನವಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುತಠುರೆ. 
ಸಕಠಯರ/ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಬದಲಠರ್ಣೆ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳನುು (ಸಿಸಿಎನ್್ಗಳು) 
ಇತ್ರ ಪ್ಠಲುದಠರರ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ ಮಠಯನೆೋಜರ್್ಗ ೆಪ್ಿಸುುತ್ಪ್ಡಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ, ಅರ್ರು ಸಿಸಿಎನ್್ಗ ೆಸಹಿ ಮಠಡುರ್ 
ಮೂಲಕ ಸಿವೋಕೃತ್ರ ಅಂಗಿೋಕರಿಸುತಠುರೆ. 
2.8.1 ಸ ಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬ್ದ್ಲ ರ್ಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯ ಅನುಸಠರ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬದಲಠರ್ಣೆ ನಿರ್ಯಹಣೆ ಮತ್ುು 
ಆರ್ೃತ್ರು ನಿಯಂತ್ಿಣ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯನುು ನಿರೂಪ್ಲಸಬ್ೋೆಕು ಮತ್ುು ಇಲಠಖೆಯಂದ ಅದಕೆೆ 
ಅನುಮೋದನೆಯನುು ಪ್ಡೆಯಬ್ೆೋಕು. ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್್ನಲ್ಲಿನ ಯಠರ್ುದೆೋ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳಿಗ,ೆ ಉದೆಾೋಶತ್ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕಠಯಯಕಠರಿ ಫಲ್ಲತಠಂಶಗಳು/ಸಿಸಟಮ್್ಗ ೆಸೆೋರಿಸಲಠದ ಹೆಚುಚರ್ರಿ 
ವೆೈಶಷ್ಟಯಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಸಿಸಟಮ್್ಗೆ ಪ್ರಿಣಠಮ, ಇತಠಯದಿಗಳ ಬಗೆೆ ವಿರ್ರವಠದ ದಸಠುವೆೋಜನುು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಬ್ೆೋಕು ಮತ್ುು ಉತಠಪದನಠ ಅನುಷ್ಠಾನಕೆೆ ಮದಲು ಪ್ಿಸಠುವಿತ್ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳಿಗೆ 
ಇಲಠಖೆಯಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ಡೆಯಬ್ೆೋಕು. ಅಂತ್ಹ ದಠಖಲೆಗಳು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿರ್ಯಹಣೆ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಪಿ್ತ್ರ ತೆೈಮಠಸಿಕದ ಕೂೆನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಬ್ೋೆಕು. ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು 
ಎಸ್ಟ್ಟ್ಟಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಠರು ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳಿದಾರೂ, ಅರ್ುಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯು ಅನುಮೋದಿಸಿಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  
ಇದಲಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೋೆರ್ ಆರ್ೃತ್ರು ನಿಯಂತ್ಣಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆ ಹೊಂದಿದುಾ (ವಿಸಿಎಸ್ಟ), ಸೊೋಸ್ಟಯ 
ಕೂೆೋರ್ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ ಸಿಸಟಮ್ ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಕಠನಿಿಗರೋೆಶನ್ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ  
(ಎಸ್ಟ್ಸಿಎಮ್) ನಂತ್ಹ ಉದಯಮದ ಪ್ಿಮಠಣಿತ್ ಅಭಠಯಸಗಳನುು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬ್ೋೆಕು ಮತ್ುು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ 
ಇತ್ರುೋಚಿನ ಆರ್ೃತ್ರುಗಳನುು ಸಿಸಟಮ್ ಒಪ್ಲಪಕೂೆಳಳಬ್ೆೋಕು. ವಿಸಿಎಸ್ಟ, ಸೊೋಸ್ಟಯ ಕೂೆೋರ್ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ 
ಸಿಸಟಮ್ ಇರ್ುಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ ಮತ್ುು ರ್ರದಿಗಳ ಉತಠಪದನೆಯ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಂಶರ್ನುು 
ಕೈೆಬಿಟ್ಟಟರುರ್ುದರಿಂದ ಎಸ್ಟ್ಸಿಎಂ ಅಪ್ೂಣಯವಠಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು 
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2.8.2  ಕ ನಿಿಗರೆೋಶನ್ ನಿರ್ವಹಣ ೆಪಿಕಿ್ರಯ್ಕಯನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಮಠಸಟರ್್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಸಟಮ್್ನ ಘಟ್ಕಗಳ ಕಠನಿಿಗರೆೋಶನ್್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು 
ಗುರುತ್ರಸುರ್ ಸಠಮಥಯಯರ್ನುು ಕೆ2 ಹೊಂದಿರಬೆ್ೋಕು ಮತ್ುು ಕಠನಿಿಗರೋೆಶನ್್ನ ದೆೈನಂದಿನ ನಿರ್ಯಹಣೆಗೆ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಜವಠಬ್ಠಾರರಠಗಿರಬೆ್ೋಕೆಂದು ಕಲ್ಲಪಸಲಠಗಿತ್ುು. ಕಠನಿಿಗರೋೆಶನ್ ನಿರ್ಯಹಣೆಯು, 
ಕಠನಿಿಗರ್ ಮಠಡಬಹುದಠದ ಐಟ್ಂಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಲೆೋಬಲ್ ಮಠಡುರ್ುದು, ಕಠನಿಿಗರ್ 
ಮಠಡಬಹುದಠದ ಐಟ್ಂಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಮಿಗಳನುು ತೆಗದೆುಕೊಳುಳರ್ುದು, ಕಠನಿಿಗರ್ ಮಠಡಬಹುದಠದ 
ಐಟ್ಂಗಳಿಗೆ ಬ್ೆೋಸ್ಟ್ಲೆೈನ್ ಅನುು ಸಠೆಪ್ಲಸುರ್ುದು, ಕಠನಿಿಗರ್ ಮಠಡಬಹುದಠದ ಐಟ್ಂಗಳ ದಠಖಲ್ಲೋಕರಣ 
(ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಠಂಕ, ಕಠನಿಿಗರ್ ಮಠಡಬಹುದಠದ ಐಟ್ಂಗಳ ಸೆಳಗಳು, ಅರ್ುಗಳಿಗ ೆಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳು ಇತಠಯದಿ) ಇರ್ುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಠನಿಿಗರೋೆಶನ್ ಐಟ್ಂಗಳು ಸಿೆರ ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿವಯೆ್ಕೋ 
ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ನಿಯಮಿತ್ವಠಗಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲಠಗುತ್ುದ ೆಮತ್ುು ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮಠಡಲಠಗುತ್ುದೆ. 
ಗುರುತ್ರಸುವಿಕ,ೆ ಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ, ರ್ರದಿ ಮಠಡುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಅನುಮೋದನೆ ಇತಠಯದಿಗಳ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯನುು 
ದಠಖಲ್ಲಸಬ್ೋೆಕಠಗಿದೆ. 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ನಿರಂತ್ರ ಉನುತ್ರೋಕರಣಗಳನುು ನಿರ್ಯಹಿಸಲು ಕೆ2 ಕಠನಿಿಗರೋೆಶನ್ ನಿರ್ಯಹಣಠ 
ಯೋಜನೆಯನುು9 ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಯೋಜನೆಯು 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಪ್ಠಿಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತ್ರದ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಪ್ಿತ್ರಬಿಂಬಿಸುರ್ ಇಂದಿೋಕರಿಸಿದ 
ಸಿಸಟಮ್ ಬ್ೆಂಬಲ ದಠಖಲಠತ್ರಯನೂು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅನುು ಪ್ರಿಣಠಮಕಠರಿಯಠಗಿ 
ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುು ಪ್ಿಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಜ್ಞಠನರ್ು ಕಳದೆುಹೊೋಗಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು 
ನವಿೋಕೃತ್ ದಠಖಲಠತ್ರಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ಗ ೆಪ್ರಿಹಠರಗಳು ಮತ್ುು 
ಉನುತ್ರೋಕರಣಗಳನುು ಮಠಡುರ್ುದರಿಂದ ಇದು ಕೆ2ಗ ೆವಿಶೆೋಷ್ವಠಗಿ ಮುಖಯವಠಗಿದೆ. 
2.8.3 ಬ್ದ್ಲ ರ್ಣೆ ನಿಯಾಂತಿಣ ಟಿಪಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕರ್ಷಟಲಿದ್ ದ ಖಲ ತ್ರ  
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯ ಸಂಪ್ುಟ್ III ತ್ರಳಿಸುರ್ಂತೆ, ಕೆ2ವಿನ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ ಡೆೈರೆಕಟರ್ ಮತ್ುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ನಿರಂತ್ರ ಬದಲಠರ್ಣೆಯು ಸೆೋವಗೆಳನುು ಒದಗಿಸುರ್ ಒಂದು ಅನಿವಠಯಯ ಅಂಗವಠಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು 
ಗುರುತ್ರಸಬ್ೋೆಕು ಮತ್ುು ಸಿಸಿಎನ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಭಠಗ ಎ- ಇನಿಶಯ್ಕೋಶನ್, ಭಠಗ ಬಿ - ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ 
ಮತ್ುು ಭಠಗ ಸಿ – ಮುಂದುರ್ರಿಯಲು ಅಧಿಕಠರ ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಮೂರು ಭಠಗಗಳನುು ಹೊಂದಿರುರ್ 
ನಮೂನೆಯಂದನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ ಸಿಸಟಮ್್ಗ ೆಯಠರ್ುದೆೋ ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಮಠಡಲು 
ಸಿಸಿಎನ್ ಗಳ ಬಳಕಯೆನುು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಉಲೆೋಿಖಿಸುತ್ುದೆ. ಸಿಸಿಎನ್ ಮತ್ುು ಅದರ ಅನುಮೋದನೆ 
ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯು ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ನಿರ್ಯಹಿಸಲು ಮತ್ುು ನಿಯಂತ್ರಿಸುರ್ ಒಂದು ಸಠಧನವಠಗಿದೆ. 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗೆ ಕಠರಣ, ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ವಿರ್ರಗಳು, ಪ್ರಿಹಠರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ವಿರ್ರಣೆ, ಇತಠಯದಿಗಳಂತ್ಹ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ವಿರ್ರಗಳನುು ದಠಖಲ್ಲಸುರ್ ಅಗತ್ಯರ್ನುು ಸಿಸಿಎನ್ ನಮೂನೆಯು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ುದೆ. ಅದು 
ಸಿಸಿಎನ್ ಗಳನುು ಸಮರ್ಥಯಸಲು ಕಮಿಠಂಕ ಹೊಂದಿದ ಲಗತ್ುುಗಳಿಗ ೆ ಸಹ ಅನುರ್ು ಮಠಡಿದೆ. 
ಉದಠಹರಣೆಗೆ, ಸಿಸಿಎನ್ ಸಂ. ಬಿಸಿ 11 ಈ ಕಳೆಗಿನ ಮಠಹಿತ್ರಯನುು ದಠಖಲ್ಲಸುತ್ುದೆ: 
ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ವಿರ್ರ: ಡಿಡಿಓ ಗುಂಪ್ು 500ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಡಿಡಿಓಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುರ್ 

ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ "ಆಡಳಿತ್ ಇಲಠಖಯೆಂದ ಡಿಡಿಓ ಗುಂಪ್ಲಗ ೆ ನಿಧಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ" ಮತ್ುು "ಸಿಸಿಓರರ್ರಿಂದ ಡಿಡಿಓ ಗುಂಪ್ಲಗೆ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ" 
ಸೂಚನಯೆನುು ನಿರ್ಷೆಿಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು. 

 
9   ಕಠನಿಿಗರೆೋಶನ್ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ ಎನುುರ್ುದು ಕಂಪ್ೂಯಟ್ರ್ ಸಿಸಟಮ್್ಗಳು, ಸರ್ಯರ್್ಗಳು ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅನುು 

ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ್, ಸಿೆರ ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಹಿಸುರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯಠಗಿದೆ. ಕಠಲಠನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು ಮಠಡುರ್ುದರಿಂದ 
ಸಿಸಟಮ್ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಠಯಯನಿರ್ಯಹಿಸುತ್ುದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಇದು ಒಂದು ಮಠಗಯವಠಗಿದೆ 
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ಬದಲಠರ್ಣೆಗೆ ಕಠರಣ: ಅನೆೋಕ ಡಿಡಿಓಗಳನುು ಹೊಂದಿರುರ್ ಡಿಡಿಓಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪ್ಲಗೆ 
ಹಣರ್ನುು ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಠಡುವಠಗ, ಅಂತ್ಹ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖಯೆಯ 
ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆ ಸೂಚನಯೆನುು ಕಳುಹಿಸಲು ರ್ಯರ್ಸೆೆಗೆ ಸಠಧಯವಠಗದ 
ಕಠರಣ ಕಡತ್ರ್ನುು ಅನುಮೋದಿಸಲಠಗುತ್ರುಲಿ. ಇಲಠಖಯೆಂದಿಗೆ 
ಚಚಿಯಸಿದ ನಂತ್ರ, ಡಿಡಿಓಗಳ ಗುಂಪ್ು 500ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಡಿಡಿಓಗಳನುು 
ಹೊಂದಿದಾರೆ ಸೂಚನಯೆನುು ನಿರ್ಷೆಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು 
ನಿಧಯರಿಸಲಠಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಸುರ್ಠರಿಸಲು 
ಇದು ಸಹಠಯ ಮಠಡುತ್ುದೆ. 

ಆದಠಗೂಯ, ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಒದಗಿಸಲಠದ ಸಿಸಿಎನ್ ದಠಖಲಗೆಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯು ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳ 
ಸಮಥಯನೆಯನುು ಸಠಕಷ್ುಟ ವಿರ್ರವಠಗಿ ದಠಖಲ್ಲಸದ ನಿದಶಯನಗಳನುು ತೊೋರಿಸಿತ್ು. ಭಠಗ ಎ ಯಲ್ಲಿನ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗೆ ಕಠರಣಗಳನುು ʼಪ್ಲಎಮ್್ಯು ಕಡಯೆಂದ ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ/'ಪ್ಲಎಮ್ ಯು 
ತ್ಂಡದೂೆಂದಿಗಿನ ಚಚೆಯಯ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ' ಎಂದು ದಠಖಲ್ಲಸಲಠಗಿದಾರೆ, ಭಠಗ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಠರ 
ಮತ್ುು ಪ್ರಿಣಠಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ವಿರ್ರಣೆಯನುು ʼಭಠಗ ಎʼ ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ವಿರ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ 
ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆʼ ಎಂದು ದಠಖಲ್ಲಸಲಠಗಿದೆ.  ಕಲೆರ್ು ಉದಠಹರಣಠತ್ಮಕ ನಿದಶಯನಗಳನುು ಅನುಬ್ಾಂಧ-
2.4ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ಕಠರಣಗಳನುು ದಠಖಲು ಮಠಡುರ್ುದರಿಂದ, ಪ್ಲಎಮ್್ಯು ಸಿಬಬಂದಿಯಲ್ಲಿ 
ಬದಲಠರ್ಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದಠಗ ನಂತ್ರದ ಉಲೆಿೋಖ ಮತ್ುು ವಿರ್ರಗಳು ಲಭಯವಠಗದ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಠರಣಗಳು ಮತ್ುು ಸಂದಭಯರ್ನುು ನೆನಪ್ಲಸಿಕೊಳಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಪ್ಲಎಮ್್ಯು ಸಿಬಬಂದಿಯ 
ಸಠಮಥಯಯರ್ನುು ಅರ್ಲಂಬಿಸಿರುರ್ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ರಯನುು ಸೃರ್ಷಟಸುತ್ುದೆ. ಅಂತೆಯ್ಕೋ, ಸಠಕರ್ಷಟಲಿದ ಪ್ರಿಹಠರದ 
ವಿರ್ರಣೆಯ ದಠಖಲಠತ್ರ ಮತ್ುು ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ಪ್ರಿಣಠಮರ್ು ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ 
ಪ್ರಿಹಠರ/ಬದಲಠರ್ಣೆಯ ಗೊೋಚರತೆಯನುು ಕಡಿಮ ಮಠಡುತ್ುದೆ. 
2.9 ಹೆಲಪ್ಡೆಸೆ್ ನಿರ್ವಹಣೆ  

ಗಠಿಹಕ ರ್ಲಯದಿಂದ ಬರುರ್ ಎಲಠಿ ಸಮಸಯೆಗಳು, ವಿವಠದಗಳು, ವಿನಂತ್ರಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಿಶೆುಗಳಿಗ ೆಏಕೆೈಕ 
ಸಂಪ್ಕಯ ಮಠಗಯರ್ನುು ಒದಗಿಸುರ್ುದು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ್ನ ಪ್ಠಿಥಮಿಕ ಉದೆಾೋಶವಠಗಿದ ೆಮತ್ುು ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ಮಠಹಿತ್ರಯನುು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ಅನುಗುಣವಠಗಿ ನಿರ್ಯಹಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ರ್ರದಿ 
ಮಠಡಲಠಗುತ್ುದೆ. ರ್ರದಿಯಠದ ಸಮಸಯೆಗಳನುು ನೊೋಂದಠಯಸುರ್ುದು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ದೂರು-ಟ್ಟಕಟೆ ನಿಯೋಜಿಸುರ್ುದು, ದೂರು-ಟ್ಟಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಿಹಠರರ್ನುು ಅನುಸರಣೆ 
ಮಠಡುರ್ುದು ಮತ್ುು ವೆೈಫಲಯಕೆೆ ಹೆಚುಚ ಒಳಗಠಗುರ್ ಐಟ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯದ ಘಟ್ಕಗಳನುು ವಿಶೆಿೋರ್ಷಸಲು 
ರ್ರದಿಗಳನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುರ್ುದು ಹೆಲ್ಪ್ಡಸೆ್ಟೆ್ನ ಕಠಯಯವಠಗಿದೆ. ಕೆಲರ್ು ಘಟ್ನಗೆಳನುು ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ವಠಗಿ 
ಪ್ತೆುಹಚಚಲು ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ್ ಅನುು ಕಠನಿಿಗರ್ ಮಠಡಲು ಸಹ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದಾರು. 
ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರಿಂದ ರ್ರದಿ ಮಠಡಲಪಟ್ಟಂತ್ಹ ಅಥವಠ ಇಎಮ್ಎಸ್ಟ ನಿಂದ ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ವಠಗಿ 
ಪ್ತೆುಹಚಚಲಪಟ್ಟಂತ್ಹ ದೂರು-ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳ ಪ್ರಿಹಠರಕಠೆಗಿ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಗಳು ಮತ್ುು ಕಠಯಯತ್ಂತ್ಿಗಳು 
ಅಡಕಗೊಂಡಿರಬೆ್ೋಕ್ತದಾರ್ು. 
2.9.1 ಟಿಕೆಟ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂಣವ ಮ್ ಹಿತ್ರ  
ದಠಖಲ್ಲಸಲಠದ ದೂರು ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳ ಸಂಖಯೆಯು 2015-16ರಲ್ಲಿನ 3,114ರಿಂದ 2017-18ರಲ್ಲ ಿ17,275ಕೆೆ 
ಏರಿಕೆಯಠಗಿದಾರೆ 2019-20ರಲ್ಲಿ 2,520ಕೆೆ ಇಳಿಕಯೆಠಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಒದಗಿಸಿದ ಮಠಹಿತ್ರಯಂದ 
(ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.4) ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಆದರ,ೆ 2015-16ರಿಂದ 2019-20ರ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಟ್ಟಕಟೆ ಸರಣಿ ಸಂಖಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ುಟ 1,60,925 ಅಂತ್ರಗಳಿರುರ್ುದರಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಮಠಹಿತ್ರಯು 
ಅಪ್ೂಣಯವಠಗಿದೆ. 
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ಕೊೋಷ್ಟಕ 2.4: ದ ಖಲ ದ್ ಟಿಕಟೆ್್ಗಳ ಸಾಂಖ್ೆೆ ಮತುಿ ಅಾಂತರರ್ನುು ತೊೋರಿಸುರ್ ತಃಖ್ೆ ಿ 
ಕಿಮ 
ಸಾಂಖ್ೆೆ ರ್ಷ್ವ 

ದ ಖಲ ದ್ ಟಿಕೆಟ್್ಗಳ 
ಒಟ್ುಟಸಾಂಖ್ೆೆ 

ಮ್ ಹಿತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಗಮನಿಸಲ ದ್ ಅಾಂತರಗಳು ಒಟ್ುಟ 

1 2015-16 3,114 5,601 8,715 
2 2016-17 15,140 36,227 51,367 
3 2017-18 17,275 38,961 56,236 
4 2018-19 15,020 23,724 38,744 
5 2019-20 2,520 56,412 58,932 

ಒಟ್ುಟ 53,069 1,60,925 2,13,994 
ಆಕರ : ಪ್ಲಎಮ್್ಯು  ಒದಗಿಸಿದ ಮಠಹಿತ್ರ  
ತ್ರೋರ್ಿ ಕುಸಿತ್ ಮತ್ುು ಅಂತ್ರಗಳಿಗ ೆಕಠರಣಗಳನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆವಿರ್ರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
2.9.2 ಅಪೂಣವ ದ್ತಸಿಾಂಚ್ಯ 
ದತಠುಂಶ ರ್ಗಿೋಯಕರಣ - ಸರಿಯಠದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಗ ೆ ಅನುಕೂಲವಠಗುರ್ಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ್ನಲ್ಲಿರುರ್ 
ದತಠುಂಶರ್ನುು ಮೂರು ಹಂತ್ದ ರ್ಗಿೋಯಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಗಿೋಯಕರಿಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. 36,735 
ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳಿಗ ೆಈ ಮೂರು ಹಂತ್ದ ರ್ಗಿೋಯಕರಣರ್ು ಲಭಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಘಟ್ನಗೆಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಠರಣ - ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ದತಠುಂಶರ್ು ಘಟ್ನಯೆ ಮೂಲ ಕಠರಣರ್ನುು ದಠಖಲ್ಲಸಲು 
ಒಂದು ಕ್ೋೆತ್ಿರ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು. ಇದು 20,641 ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳಿಗ ೆಖಠಲ್ಲಯಠಗಿತ್ುು 
ದೂರು ದಠಖಲ್ಲಸಿದಾ ಮೂಲ ಇಲಠಖೆ - ಮೂಲ ಇಲಠಖಯೆ ಹೆಸರನುು ದಠಖಲ್ಲಸಬ್ೋೆಕ್ತದಾ ಕ್ೋೆತ್ಿರ್ು 
ಖಠಲ್ಲಯಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಕಮಿವಠಗಿ 49,607 ಮತ್ುು 12,653 ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಇತ್ರರು' ಎಂದು 
ದಠಖಲ್ಲಸಲಠಗಿತ್ುು. 
ಇಂತ್ಹ ಅಂತ್ರಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ದತಠುಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳ 
ಅಗತ್ಯತೆ, ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ಇತಠಯದಿಗಳನುು ಒಳಗೂೆಂಡಂತೆ ಅಪಿ್ಲಕೋೆಶನ್್ನ ಕ್ತಯಿಠತ್ಮಕ 
ನಿರ್ಯಹಣೆಗಠಗಿ ಉಪ್ಯುಕು ಮಠಹಿತ್ರಗಳನುು ಒದಗಿಸುರ್ ಸಠಮಥಯಯದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಠಮ ಬಿೋರುತ್ುವ.ೆ  
2.9.3 ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ್ ನಾಂತರ ಟಿಕಟೆ್್ಗಳ ತ್ರೋರುರ್ಳಿ  
ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ್ನಲ್ಲಿ ದಠಖಲಠದ ವಿವಿಧ ರ್ಗಯಗಳ ಸಮಸಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಠಸರಿ ತ್ರೋರುರ್ಳಿ 
ಸಮಯರ್ನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ,ೆ ಕನಿಷ್ಾ 4 ಗಂಟೆಗಳ ೆಳಗೆ (ಕೆ2 ಬಳಕೆದಠರನ ತ್ರಳುರ್ಳಿಕೆಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಮಸಯೆಗಳು) ಮತ್ುು ಗರಿಷ್ಾ 15 ಗಂಟೆಗಳ ೆಳಗ ೆ(ಉಪ್-ಖಜಠನಗೆಳಲ್ಲಿನ ಸೆಳಿೋಯ ಮೂಲಸೌಕಯಯಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸಯೆಗಳು). ಹೆಲ್ಪ್ಡಸೆ್ಟೆ ಪ್ರಿಕರಗಳು ಮತ್ುು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ 
ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣಠ ಪ್ರಿಕರಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ರೋರುರ್ಳಿಗ ೆ ತೆಗದೆುಕೊಂಡ ಸಮಯರ್ನುು ದಠಖಲು 
ಮಠಡಬ್ೆೋಕು. ನಿಗದಿತ್ ಮಿತ್ರಗಳನುು ಮಿೋರಿ ತೆಗದೆುಕೊಂಡ ಸಮಯರ್ನುು ಉಲಿಂಘನೆ ಎಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಠಗುತ್ುದೆ. 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಮಠಪ್ನಗಳನುು ಲೆಕೆಹಠಕಲಠಗಲ್ಲಲಿದಾನುು ಮತ್ುು, ಪ್ಲಎಮ್್ಯುಗೆ 
ರ್ರದಿ ಮಠಡಿಲಿದಿರುರ್ುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆ ಒದಗಿಸಲಠದ 
ದತಠುಂಶದಲ್ಲ,ಿ 2018-19 ರ್ಷ್ಯರ್ನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳ ತ್ರೋರುರ್ಳಿ ಸಮಯರ್ನುು 
ನಮೂದಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಠಗಠಗಿ, ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಅರ್ಧಿಗೆ ತ್ರೋರುರ್ಳಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ುು 
ಅದರ ವಿಳಂಬಗಳನುು ಲೆಕೆ ಹಠಕಲು ಮತ್ುು ವಿಶೆಿೋರ್ಷಸಲು ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ. 2018-19ರ ದತಠುಂಶದ 
ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯು, ನಕ್ಷ ೆ 2.1ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರುರ್ಂತೆ, ರ್ರದಿಯಠದ ಘಟ್ನಗೆಳಲ್ಲಿ ತ್ರೋರುರ್ಳಿಗಠಗಿ 
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ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಉಲಿಂಘನೆಯ ನಂತ್ರ ಪ್ಿತ್ರಶತ್ 71 ಘಟ್ನಗೆಳನುು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಠಗಿದೆ 
ಎಂದು ತೊೋರಿಸಲಠಗಿತ್ುು. ಒಂದು ರ್ಷ್ಯಕೂೆ ಹೆಚುಚ ಸಮಯದ ನಂತ್ರ 155 ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳನುು ತ್ರೋರುರ್ಳಿ 
ಮಠಡಲಠಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂು ಸಹ ನೊೋಡಬಹುದಠಗಿದೆ. 
ನಕ್ಷ ೆ2.1: 2018-19ರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್್ಗಳ ತ್ರೋರುರ್ಳಿಗ ಗಿ ತೆಗದೆ್ುಕೊಾಂಡ ಸಮಯ  

 

ತ್ರೋರುರ್ಳಿಯ ನಿಖರವಠದ ಸಮಯ ಲಭಯವಿಲಿದ ಕಠರಣ, ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೋರುರ್ಳಿ 
ಸಮಯರ್ನುು ಹೊಂದಿಕ ೆಮಠಡಲು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ. 
ಬಳಕದೆಠರರು ದಠಖಲ್ಲಸಿರುರ್ ದೂರಿನ ಟ್ಟಕಟೆ್ನ ತ್ರೋರುರ್ಳಿಯನುು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಏಕಪ್ಕ್ಷಿೋಯವಠಗಿ 
ಘೂೋರ್ಷಸಿರುರ್ುದನೂು ಸಹ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. 2019ರಲ್ಲಿ, ಶೆೋಕಡಠ 31ರಷ್ುಟ 
ಟ್ಟಕಟೆ್ಗಳನುು, ತೆಗದೆುಕೊಂಡ ಕಮಿರ್ನುು ದಠಖಲ್ಲಸದಯೆ್ಕೋ, ಮುಚಚಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ತೂೆೋರಿಸಿತ್ು. ದೂರು 
ದಠಖಲ್ಲಸಿರುರ್ರ್ರು ಟ್ಟಕಟೆ ತ್ರೋರುರ್ಳಿ ಬಗೆೆ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಪ್ಡೆಯಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ಸೌಲಭಯ ಲಭಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಈ ಮದಲು ದೂರು ದಠಖಲ್ಲಸಿದರ್ರು ತ್ಮಮ ದೂರು ಪ್ರಿಹಠರವಠಗದಿರುರ್ುದನುು ತ್ರಳಿಸಲು ಮೂಲ 
ಟ್ಟಕಟೆ್ಗ ೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಮಠಡದ ೆ ಮತೊುಂದು ಸವತ್ಂತ್ ಿ ದೂರಿನ ಟ್ಟಕಟೆ ದಠಖಲ್ಲಸುರ್ುದು ಏಕೆೈಕ 
ಮಠಗಯವಠಗಿತ್ುು. ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಕಠಯಯವಿರ್ಠನದ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಕಠಯಯನಿರ್ಯಹಣೆಯ 
ಪ್ರಿಣಠಮಕಠರಿತ್ವರ್ನುು ಸವತ್ಂತ್ಿವಠಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಲು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗ ೆಸಠಧಯವಠಗುರ್ುದಿಲಿ. ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ 
ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಟೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಠತ್ಮಕ ರ್ರದಿಗಳ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ಕಮಿ 
ಕೈೆಗೂೆಂಡ ಬದಲಠರ್ಣೆ ವಿನಂತ್ರಗಳ ಸಂಖಯೆ, ನಿಣಠಯಯಕ ಘಟ್ನಗೆಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು 
ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ವಠಗಿ ಗುರುತ್ರಸಲು ಅನುಕೂಲವಠಗುರ್ಂತೆ ಇಎಮ್ಎಸ್ಟಅನುು ಕಠನಿಿಗರ್ ಮಠಡಿರುರ್ 
ವಿರ್ರ ಮುಂತಠದ ವಿರ್ರಗಳನುು ಇಲಠಖೆಯು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 




