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3.1  ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ  
ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ 24 ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದೆ ಮತ್ನು ಇದನ್ನು ಎರಡ್ನ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸಲಾಗಿತ್ನು.  ಕಳೆಗ ೆತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ,   ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ವು 13 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದೆ ಮತ್ನು ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ವು 11 ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದ.ೆ  
ನಕ್ಷ ೆ೩.೧ : ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ಮತತು ಎರಡ್ನೆಯ ಹಂತದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು  
ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ 

 

1. BC-Budget Control 
2. RM-Receipts Module 
3. BS-Bill Submission 
4. BP-Bill Processing 
5. PA- Payment Authorization 
6. SSP-Social Security Pension 
7. DM-Deposits Module 
8. NPS-New Pension Scheme 
9. BMS-Beneficiary Management System 
10. PRI-Panchayat Raj Institutions 
11. AC-Accounts Compilation 
12. GM-General Module 
13. PM-Pension Module 

ಎರಡ್ನೆಯ ಹಂತ  

 

1. HBA-House Building Advance 
2. IS-Inventory and Strong Room 
3. AM-Audit Monitoring 
4. DMS-Document Management System 
5. BP-Budget Preparation 
6. FM- Fiscal Management 
7. TI-Treasury Inspection 
8. CM-Cash Management 
9. ALM-Asset Liability Management 
10. NTT-Non-Treasury Transactions 
11. ET-Expenditure Tracking 

 

3 ಅಧ್ಾ ೂರ್  
ಯೇಜನರೆ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 
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ಪ್ರಸನುತ್ 22 ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ (ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ 13 ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಮತ್ನು ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ ಒೊಂಭತ್ನು 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು). ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗಯೆಳಿಸಲಾಗಿದದ ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ ಒೊಂಭತ್ನು ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳಲ್ಲ ಿಆರನ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಇನ್ಯು ಬಳಕರೆ್ಲ್ಲಿಲಿ ಮತ್ನು ಎರಡ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ಇನ್ಯು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಬೇೆಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ2ೆ ಯೇಜನೆರ್ನ ಅದರ ಎಲಾಿ ಸೊಂಕ್ಲ್ಲಿತ್ ಉದೆದೇಶಗಳನ್ನು 
ಮತ್ನು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಅದರ ಪ್ರಿಕ್ಲಿನೆರ್ ನ್ೊಂತ್ರದ ಒೊಂದನ ದಶಕ್ಕ್ಯಕ ಹೆಚ್ನು 
ಸಮರ್ದ ನ್ೊಂತ್ರವೂ ಸ್ಾಧೂವಾಗಿಲಿ 
3.1.1  ಅನತಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ  
ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಯೇಜನೆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ 18 ಫೆಬರವರಿ 2013 
ರೊಂದನ ಕಾರ್ಾಯರೊಂಭ10 (ಗೆಯೇ-ಲೆೈವ್) ಮಾಡ್ಬೆೇಕಿತ್ನು. ಮೊದಲನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು 4 
ಜನಲೈೆ 2012ರೆಯಳಗ ೆ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಳಬೆೇಕಿತ್ನು ಮತ್ನು ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ 10 ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು 
ಅಕೆಯಟೇಬರ 2012ರೆಯಳಗ ೆಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಬೇೆಕಿತ್ನು. ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಕೆ1ನ್ಲ್ಲಿ 
ಇದದ ಎಲಾಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣೆಗಳನ್ನು ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಗ ೆಹೆಯೊಂದ್ಧಸಬೇೆಕಿತ್ನು ಮತ್ನು ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಕೆ2 ಸಿಸಟಮ ಗ ೆಉನ್ುತ್ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ನುವರಿ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇೆಕಿತ್ನು. ಜನಲೆೈ 
2012ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳ ಕಾರ್ಾಯರೊಂಭ ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಕೆ1 ಅನ್ನು 
ಸಥಗಿತ್ಗೆಯಳಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸಲಾಗಿತ್ನು. 
ಆದರ,ೆ ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ರ್ಾವುದೆೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ವೆೇಳಾಪ್ಟ್ಟಟರ್ ಪ್ರಕಾರ 
ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಸ್ೆಪಟೆೊಂಬರ 2015ರ ವೆೇಳಗೆೆ ಮೊದಲನೆರ್ 
ಹೊಂತ್ದ ಆರನ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸಿದದರನ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಭದರತೆ 
ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿ, ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಹೆಯಸ ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನೆ, ಫಲಾನ್ನಭವಿ ನಿವಯಹಣಾ ವೂವಸೆ್ಥ, 
ಪ್ೊಂಚಾರ್ತ್ ರಾಜ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳು ಮನೊಂತಾದ ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ಇತ್ರ ಆರನ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು 
2015 ರಿೊಂದ ಮಾರ್ಚಯ 2020ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು. 
ಇದಲಿದೆ, ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ಕಿರರ್ಾತ್ಮಕ್ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸನವ ಮೊದಲೆೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಾಯರೊಂಭಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ಗನರನತ್ರಸಲಾದ 
939 ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳಲ್ಲಿ, 665 ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನವ ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ನು ಇತ್ರ 274 
ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳನ್ನು ಇನ್ಯು ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸಬೇೆಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ಮತ್ನು 
ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ-ವಾರನ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಅನತಬಂಧ 3.1ರಲ್ಲಿ 
ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆ2ನ್ ಸವತ್ೊಂತ್ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ವಾಗಿ ನಿಯೇಜಿಸಲಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿರ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು 
ಸೊಂಗರಹಿಸಲನ ಮತ್ನು ವಿನಿಮರ್ ಮಾಡಿಕಯೆಳಳಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗನತ್ುದೆ. ಅೊಂತೆಯೇ, ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ 

 
10  ಕಾರ್ಾಯರೊಂಭ ಎೊಂದರೆ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ನು ನಿಯೇಜನೆ ಪ್ರಕಿರಯಗಳ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸನವಿಕೆ, ಎಲಾಿ 

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲ ಿಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಮತ್ರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ನು ಮಯರನೆೇ ವೂಕಿುರ್ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ ಜೆಯತೆಗೆ ಎಲಾ ಿಷರತ್ನುಗಳ 
ಅನ್ನಸರಣೆರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ಒೊಂದನ ತ್ರೊಂಗಳ ಸಮಮತ್ರ ಅವಧಿ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಿೊಂದಗಳ ಎಲಾ ಿ
ಷರತ್ನುಗಳನ್ನು ಪ್ಯರೆೈಸಲನ ನ್ೊಂತ್ರದ ಎರಡ್ನ ತ್ರೊಂಗಳ ಸಿಥರಿೇಕ್ರರ್ ಅವಧಿ ಆಗಿದೆ.  ಒಟ್ಾಟರೆ ಸಿಸಟಮ ಸಿಥರಿೇಕ್ರರ್, 
ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ ನಿವಯಹಣೆ, ಐಟ್ಟ ಮಯಲಸ್ೌಕ್ರ್ಯ (ಹಾರ್ ಯವೆೇರ ಮತ್ನು ನೆಟ ವರ್ಕಯ) ನಿವಯಹಣೆ, ಸಿಸಟಮ ಆಡ್ಳಿತ್, 
ಭದರತಾ ಆಡ್ಳಿತ್, ದತಾುೊಂಶಬೆೇಸ್ ಆಡ್ಳಿತ್, ಲಾೂನ್ ಆಡ್ಳಿತ್, ಲಾೂನ್-ವಾೂನ್ ಲ್ಲೊಂರ್ಕ  ಆಡ್ಳಿತ್ ಮತ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಸ್ೊ 
ಪ್ರಿಹಾರ ಇವುಗಳು ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆ ಬೆೊಂಬಲ ಮತ್ನು ನಿವಯಹಣಾ ಸ್ೆೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಾಯರೊಂಭ ಮಾಡಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ್ಧೊಂದ 
ದೆಯರಕ್ನತ್ುವೆ.  ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಬೆೊಂಬಲವನ್ನು ಕಾರ್ಾಯರೊಂಭದ್ಧೊಂದ 6 ವಷಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಒಪ್ಿೊಂದವು ಎರಡ್ಯ ಹೊಂತ್ಗಳನ್ನು 51 ವಾರಗಳೊೆಳಗೆ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಲನ ಮತ್ನು ಎರಡ್ಯ ಹೊಂತ್ಗಳನ್ನು 
ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರವೇೆ ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆ ಮತ್ನು ನಿವಯಹಣೆರ್ನ್ನು ಪಾರರೊಂಭಿಸಲನ ಯೇಜಿಸಿತ್ನು. 
ವೆಚ್ುಗಳ ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ನ್ಗದನ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ, 
ಆಸಿು ಹೆಯಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಖಜಾನ ೆತ್ಪಾಸಣ,ೆ ಆಡಿಟ ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ್, ಖಜಾನೆ-
ಹೆಯರಗಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಮನೊಂತಾದ ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳ11 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ನು ನಿಯೇಜನೆ ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಗ ೆಅನತಬಂಧ 3.2ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ ಉನ್ುತ್ ಮಟ್ಟದ ನಿಧ್ಾಯರ 
ಬೆೊಂಬಲ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯಗಳನ್ನು ಸ್ೆೇರಿಸಬೇೆಕಿತ್ನು. ಎರಡ್ನೆರ್ ಹೊಂತ್ದ ರ್ಾವುದೆೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯೊಂಡಿಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. 
ತ್ತ್ಿರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯೇಜನೆರ್ನ ಪಾರರೊಂಭವಾಗಿ ಒೊಂಬತ್ನು ವಷಯಗಳ ನ್ೊಂತ್ರವೂ ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ 
ಯೇಜಿತ್ ನಿಧ್ಾಯರ ಬೆೊಂಬಲ ಮತ್ನು ವಾೂಪಾರ ಬನದ್ಧಿಮತೆು ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧರದೇೆ ಕೆೇವಲ 
ವಹಿವಾಟ್ನ ಪ್ರಕಿರಯ ವೂವಸೆ್ಥರ್ಾಗಿ ಉಳಿಯಿತ್ನ. 
3.1.2 ಆಯವ್ೂಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನತು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ  
ಕೆ2 ಆರ್ವೂರ್ ತ್ರ್ಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಆರ್ವೂರ್ ಅೊಂದಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಇಓ), 
ಜಿಲಾಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಿರ್ೊಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓಗಳು ಮತ್ನು ಅವರನಗಳ 
ಆರ್ವೂರ್ ತ್ರ್ಾರಿಕರೆ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ವನ್ನು ರಚಿಸನವ ಮತ್ನು ನಿವಯಹಿಸನವ 
ಮಯಲಕ್ ರಾಜೂ ಮತ್ನು ಜಿಲಾಿ ವಲರ್ಗಳ ಆರ್ವೂರ್ ತ್ರ್ಾರಿಕಗೆೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡ್ಲನ ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ 
ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯ ರಚ್ನೆಗ ೆಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ನು. 
ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸದೇೆ ಇದನದದನ ಆರ್ವೂರ್ ನಿವಯಹಣೆರ್ ರ್ಾೊಂತ್ರರೇಕ್ರರ್ಕಕೆ 
ತೆಯಡ್ಕ್ನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡಿತ್ನ. ಆರ್ವೂರ್ ತ್ರ್ಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗೆ ಅಗತ್ೂ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕಿತ್ನು. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿ, ಬಾೂರ್ಕ-
ಎೊಂರ್ ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ನು ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಆರ್ವೂರ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ತ್ನೊಂಬನವುದನ್ನು 
ಮನೊಂದನವರಸೆಲಾಯಿತ್ನ, ಇದನ ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ದತಾುೊಂಶದ ಸಮಗರತೆರ್ ಮೇಲೆ 
ಅಪಾರ್ವನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. ಜೆಯತೆಗ,ೆ ಡಿಡಿಓಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ವೂರ್ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ, ಬೆೇಡಿಕೆಗೆ 
ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಪ್ಡೆದ ಮೊತ್ು, ವಾಸುವಿಕ್ ಹೊಂಚಿಕೆ, ವಾಸುವಿಕ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆಗಳು ಮತ್ನು ವೆಚ್ುಗಳ ದತಾುೊಂಶದ 
ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ ವಿಶೆಿೇಷಣೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಯಲ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಬಜೆಟ ತ್ರ್ಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆಯಳಳದ್ಧರಲನ ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆರ್ನ ನಿಧಯರಿಸಿತ್ನ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021).  ಆರ್ವೂರ್ ಪ್ರಕೆ್ಷೇಪ್ರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ನು 
ವೆಚ್ುಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ ೆ ಮಾಡ್ದ್ಧರನವುದನ ಆರ್ವೂರ್ ತ್ರ್ಾರಿಕರೆ್ ಪ್ರಕಿರಯರ್ಲ್ಲಿನ್ 

 
11  ಇವುಗಳು ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಖಜಾನೆ ಗರ್ಕಿೇಕ್ರರ್ ಯೇಜನೆರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಿದ ಕ್ನಿಷಾ ಒದಗಿಸಬೆೇಕಾದ 

ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಖಜಾನೆ ಗರ್ಕಿೇಕ್ರರ್ದ ಮಾಗಯಸಯಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೂಗಳು ತ್ಮಮ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು 
ನಿಧಯರಿಸಲನ ಮನಕ್ುವಾಗಿರನತ್ುವೆ ಆದರೆ ಕಿರರ್ಾತ್ಮಕ್ತೆ, ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ, ಸ್ೆೇವೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ನು ಮಾನ್ದೊಂಡ್ಗಳಿಗೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಕ್ನಿಷಾ ಅೊಂಶಗಳ ಅಳವಡಿಕೆರ್ನ ಅಗತ್ೂವಿದೆ.  ಬಜಟೆ ತ್ರ್ಾರಿಕೆ, ವೆಚ್ುಗಳ ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್ ಮತ್ನು 
ಸಿಏಜಿರ್ವರೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಇೊಂಟ್ಫೆೇಯಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಫೆೈನಾನಿರಿ್ಲ  ದತಾುೊಂಶ ವೆೇರ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಫೊಂರ್ 
ಮಾೂನೆೇಜ್ ಮೊಂಟ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಮನೊಂತಾದವುಗಳು ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಯೇಜನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಯಚಿಸನವ ಕ್ನಿಷಾ 
ಭಾಗವಾಗಿವೆ. 
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ಪಾರದಶಯಕ್ತರೆ್12 ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುದ ೆಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. 
ಆದದರಿೊಂದ ಸಕಾಯರವು ಆದೂತೆರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸಬೇೆಕಿದ.ೆ 
3.1.3  ವೆಚ್ಚಗಳ ಟ್ರಾಯಾಕಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನತು ಬಳಸ್ದಿರತವ್ುದತ  
ವೆಚ್ುದ ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ವಿವಿಧ ಯೇಜಿತ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಯೇಜನೆ ಅರ್ಥವಾ 
ಸೊಂಸ್ೆಥವಾರನ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ವಿವರಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸಕಾಯರದೆಯಳಗ ೆನಿಧ್ಾಯರ ತೆಗದೆನಕೆಯಳುಳವವರಿಗ ೆಸಹಾರ್ 
ಮಾಡ್ಬೆೇಕಿತ್ನು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯೇಜನೆರ್ ಸಿಥತ್ರಗತ್ರ, ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ು ಮತ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಿದ 
ಉದೆದೇಶಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಬಳಸಬೇೆಕಾಗಿತ್ನು. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಖಜಾನೆ ವೂವಸೆ್ಥಯಳಗಿನ್ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಯೇಜನೆಗಳು/ಕಾರ್ಯಯೇಜನೆಗಳು/ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ೆರಹೆಿಡಿರ್ನವುದನ 
ಮತ್ನು ಅದನ್ನು ಎಲಾಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ತಾಳ ೆಮಾಡ್ಬೆೇಕಿದನದ ಪ್ರತ್ರಯೊಂದನ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರರ್ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ ೆಯೇಜನೆರ್ ಪ್ರಗತ್ರರ್ನ್ನು ಪಾಲನದಾರರನ 
ಗನರನತ್ರಸಬಹನದನ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಯೇಜನೆಗಳು/ಕಾರ್ಯಯೇಜನೆಗಳು/ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ಸಕಾಯರಿ ಆದೆೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ಯು ಸಹ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಸ್ೆರಹೆಿಡಿರ್ನತ್ುದೆ. ಯೇಜನೆ, 
ಕಾರ್ಯಯೇಜನೆ ಅರ್ಥವಾ ಸೊಂಸ್ೆಥರ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳನ್ನು ಟ್ಾರಾರ್ಕ ಮಾಡ್ಲನ ಒೊಂದನ 
ವಿಶಷಟ ಯೇಜನೆ/ಸಿಕೇಮ/ಸೊಂಸ್ೆಥರ್ ಐಡಿರ್ನ್ನು ನಿೇಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ.  
ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸದ್ಧರನವುದನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಯೇಜನೆಗಳು/ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳು ಇತಾೂದ್ಧಗಳ 
ಪ್ರಗತ್ರಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಪಾಲನದಾರರಿಗ ೆ ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ ಕೆ2 ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು 
ದನಬಯಲಗೆಯಳಿಸಿತ್ನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆ2 ಯೇಜನೆಗ ೆರ್ಾವುದೆೇ ನಿದ್ಧಯಷಟ ಐಡಿರ್ನ್ನು ನಿೇಡ್ದೆೇ 
ಇದ್ಧದದದರಿೊಂದ ಮತ್ನು ಕೆ2 ವೆಚ್ುದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಮಾೂಪ್ ಮಾಡಿರದ ಕಾರರ್, ಕೆ2 ಯೇಜನೆಗ ೆಒೊಂದನ 
ನಿದ್ಧಯಷಟ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರನವ ವೆಚ್ುವನ್ನು ಯೇಜನೆರ್ನ ಒದಗಿಸನವ ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ, 
ಎಲಾಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಕೆ2 ವೂವಸೆ್ಥರ್ ಮಯಲಕ್ವೆೇ ಪಾಸ್  ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. ಆದಾಗಯೂ, 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಗಳಾಗಿ ಅೊಂಗಿೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ವೆಚ್ುದ ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಒೊಂದನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಯೆೇರ್ ನಿೇಡ್ನವ ಮಯಲಕ್ ಹಲವಾರನ ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿರ್ ಬಿಲ ಗಳ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ಒಗಯೂಡಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸಿತ್ನು. ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನ ವಿಳೊಂಬವಾದ ಕಾರರ್, ನಿದ್ಧಯಷಟ ಕಾಮಗಾರಿರ್ 
ವೆಚ್ುವನ್ನು ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ಮಾಹಿತ್ರ ಲಭೂವಿದದರಯ, ವೆಚ್ುದ 
ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 
ಒಟ್ನಟಗಯಡಿಸಲನ, ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಮತ್ನು ಟ್ಾರಾರ್ಕ ಮಾಡ್ಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಅವ್ುಗಳ ಮೋಲ ೆಮಾಡ್ತವ್ ಪಾವ್ತಿಗಳು ಇತ್ಾೂದಿಗಳ 
ಜಾಡ್ತ ಗತರತತಿಸ್ಲತ ವೆಚ್ಚದ ಟ್ರಾಯಾಕಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನತು ಆದೂತ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಅನತಷ್ಾಾನಗೆಯಳಿಸ್ಬೆೋಕತ. 
3.2 ಸ್ಮನವಯ  
ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆರ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಸನವಿಕೆ, ಮತ್ನು ಮರನಹೆಯೊಂದಾಣಿಕರೆ್ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು 
ಹೆಚಿುಸಲನ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ರಿಸವ್ಯ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿರ್ಾ, ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು 
ಹಕ್ನಕದಾರಿ), ಏಜನೆಿಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳು, ಅೊಂಚೆ ಕ್ಛೇೆರಿಗಳು, ಕೇೆೊಂದರ ಯೇಜನೆ ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ್ ಸಿಸಟಮ 
ಮನೊಂತಾದ ಬಾಹೂ ಪಾಲನದಾರರ ಹಾಗಯ, ಮಾನ್ವ ಸೊಂಪ್ನ್ಯಮಲ ನಿವಯಹಣಾ 

 
12  1998ರಲ್ಲಿ ಅೊಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ಹರ್ಕಾಸನ ನಿಧಿರ್ನ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಪಾರದಶಯಕ್ತೆರ್ ಉತ್ುಮ ಅಭಾೂಸಗಳ ಸೊಂಹಿತೆ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆಯೊಂಡಿತ್ನ.  ಭಾರತ್ವು ಈ ಸೊಂಹಿತೆರ್ನ್ನು ಚ್ಚಿಯಸಿದ ಮಧೂೊಂತ್ರ ಸಮಿತ್ರರ್ ಸದಸೂತ್ವ ಹೆಯೊಂದ್ಧತ್ನು ಮತ್ನು 
ಸೊಂಹಿತೆರ್ನ್ನು ಅೊಂಗಿೇಕ್ರಿಸಿದಾಗ ಸಮಿತ್ರರ್ನ್ನು ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸಿತ್ನು. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ವೂವಸೆ್ಥ(ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್) ಮತ್ನು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಭದರತಾ ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿ ನಿದೆೇಯಶನಾಲರ್ ಮನೊಂತಾದ ಇತ್ರ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಪಾಲನದಾರರ ಹರ್ಕಾಸನ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸೊಂಯೇಜನೆಗಯೆಳುಳತ್ುದ.ೆ  
3.2.1 ಸ್ಮನವಯಕಾಕಗಿ ಕಾಯಯತಂತಯ ಇಲಿದಿರತವ್ುದತ  
ಕೆ2ಗಾಗಿನ್ ಸವಿವರ ಯೇಜನಾ ವರದ್ಧರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಸಮನ್ವರ್ ಅತ್ೂಗತ್ೂ ಅೊಂಶವೊೆಂದನ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂತೆ, ರಾಜೂ ಸಕಾಯರವು ರಾಜೂ ಸ್ೆೇವಾ ವಿತ್ರಣಾ ಗೆೇಟ ವೆೇ, ರಾಜೂ ಪಯೆೇಟ್ಯಲ ಗಳು, 
ರಾಜೂ ದತಾುೊಂಶ ಕೇೆೊಂದರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ಇ-ಆಡ್ಳಿತ್ ಯೇಜನೆ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥಪ್ಲಸಲಾಗನತ್ರುರನವ 
ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಸ್ೆೇವಾ ಕೇೆೊಂದರಗಳ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಬಾಹೂ ಏಜನೆಿಿಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಲನ 
ಕಾರ್ಯತ್ೊಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನವ ಅಗತ್ೂವಿತ್ನು. ಸಮನ್ವರ್ಕಾಕಗಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಕಾರ್ಯತ್ೊಂತ್ರ ರಯಪ್ಲಸಿಲಿ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಕ2ೆಗಾಗಿನ್ ಸವಿವರ ಯೇಜನಾ ವರದ್ಧರ್ಯ ಸಹ ಬಾಹೂ 
ಘಟ್ಕ್ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ಕಾಕಗಿ ಮಾಗಯಸಯಚಿರ್ನ್ನು ಕ್ಲ್ಲಿಸಿತ್ನು. ಬಾಹೂ ಏಜನೆಿಿಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ದತಾುೊಂಶ 
ವಿನಿಮರ್ಕೆಕ, ದತಾುೊಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ನು ರಚ್ನೆರ್ನ್ನು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆಯಳಳಲನ, 
ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಬೇೆಕಾದ ಮತ್ನು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಅಪಿ್ಲಕೇೆಶನ್ ಗಳ ಪಾರರ್ಥಮಿಕ್ ಅಧೂರ್ನ್ದ ಅಗತ್ೂವಿತ್ನು.  
ಬಾಹೂ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಲಭೂವಿರನವ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಪಾರರ್ಥಮಿಕ್ 
ಅಧೂರ್ನ್ವನ್ನು ಕೈೆಗಯೆಳಳಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಇದರ 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿರ್ ದಾರರಿೊಂದ ಶರಮದ ಅೊಂದಾಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲನ ಎಫ್ಆರ ಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ   ಇತ್ರ 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ದ ಅವಶೂಕ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗಲ್ಲಲಿ.  
ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮನ್ವರ್ಗಳು 19 ಫೆಬರವರಿ 2014ರೆಯಳಗೆ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಳಬೆೇಕಿತ್ನು. 
ಯೇಜನೆರ್ ವಿವರಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು ಇತಾೂದ್ಧಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಇ-ಪೆಯರಕ್ಯೂರ ಮೊಂಟ 
ಪೆಯೇಟ್ಯಲ ಅನ್ನು ಕೆ2 ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಪೆಯಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಾಖಗೆ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಗರಹಿಸಲನ ಪೆಯಲ್ಲೇಸ್ ಮಾಹಿತ್ರ 
ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ (ಪೆಯಲ್ಲೇಸ್ ಐಟ್ಟ) ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ಸಮನ್ವರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ವೇಚ್ರ ಮಟ್ಟದ ದತಾುೊಂಶದ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಿನಿಮರ್ ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕದ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ ಮರನಹೆಯೊಂದಾಣಿಕಗೆಾಗಿ ಕೆ2 ಅನ್ನು 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಇವರೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಇನ್ಯು ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.  
ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕೆರ್ ನೆೈಜ-ಸಮರ್ದ ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ ಮಾಡ್ಲನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದದೊಂತ್ಹ  
ಯೇಜನಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿಲಿ. ಯೇಜನಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ದ 
ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ ನಿಧಿಗಳ ಸಮಯೇಚಿತ್ ವಗಾಯವಣೆ ಮತ್ನು ಬಳಕರೆ್ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆರ್ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುದೆ. ಉದಯೊೇಗಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ನೆೈಜ-ಸಮರ್ದ ವಿನಿಮರ್ವನ್ನು ಅನ್ನವು 
ಮಾಡ್ಲನ ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್ ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಕೆ2 ಸಮನ್ವರ್ವು ಅಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿತ್ನು. 
ಸಮನ್ವರ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಿಳೊಂಬವು ಪಾಲನದಾರರಯೆೊಂದ್ಧಗೆ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ವಿನಿಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೇರಿತ್ನು. ವಿಶೇೆಷವಾಗಿ ಮಹಾಲೇೆಖಾಪಾಲರೆಯೊಂದ್ಧಗ ೆಸಮನ್ವರ್ವಿಲಿದ ಕಾರರ್ ಉೊಂಟ್ಾದ ಪ್ರಭಾವದ 
ಒೊಂದನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದರೆ, ಪ್ರತ್ರ ಖಜಾನೆಗಳು ಮೊದಾದೊಂ ರವಾನ ೆವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ಮನೊಂದನವರೆಸಿದ 
ಕಾರರ್ ಮಾಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಕಿರೆ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೊಂಬಗಳು ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದವು. ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರಿಗ ೆಮಾಸಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ವಿಳೊಂಬವಾದ ಸಲ್ಲಕಿ ೆ ಪ್ರಮಾರ್ವು 2014-15ರಲಿ್ಲದದ ಶೆೇಕ್ಡಾ 27ರಿೊಂದ 2019-20ರಲ್ಲಿ 
ಶೆೇಕ್ಡಾ 51ಕಕೆ ಏರಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ, ವಿಳೊಂಬವು 15 ದ್ಧನ್ಗಳವರೆಗ ೆಇದ್ಧದತ್ನ. 
ಸಕಾಯರವು ಸಮನ್ವರ್ದ ನಿಯೇಜನೆ ಮತ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನ ನಿರೊಂತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯರ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಹೆೇಳಿತ್ನ 
(ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಬಾಹೂ ಸಮನ್ವರ್ಗಳು ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದ ಭಾಗವಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಮತ್ನು 
ಅದನ್ನು ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರ ಮಯಲಕ್ ಸಮರ್ಬದಿವಾಗಿ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಿರಬೆೇಕಾದ ಕಾರರ್ 
ಸಕಾಯರದ ಪ್ರತ್ರಕಿರಯರ್ನ ಒಪ್ಿಲಹಯವಾಗಿಲಿ. ಸಮನ್ವರ್ದ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ, ಪ್ರಮನಖ 
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ಪಾಲನದಾರರಯೆೊಂದ್ಧಗೆ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಮಯಲಕ್ ವೂವಸೆ್ಥಯಿೊಂದ ವೂವಸೆ್ಥಗೆ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ವಿನಿಮರ್ದ 
ಉದೆದೇಶವನ್ನು ವಿಫಲಗೆಯಳಿಸಿತ್ನ. 
ಇ-ಪೆಯಯಕಯೂರ್ಮಂಟ್, ಎಚ್ಆರ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮತಂತ್ಾದ ಪಯಮತಖ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸ್ಮನವಯ 
ಪಯಕಯಯೆಗಳನತು ಪಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸ್ಲತ ಇಲಾಖೆಯತ ನಿದಿಯಷ್ಟ ಸ್ಮಯವ್ನತು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಬೆೋಕಾದ 
ಅಗತೂವಿದೆ. 
3.2.2  ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಹರ್ಕಾಸ್ತ ನಿವ್ಯಹಣಾ ವ್ೂವ್ಸೆಿಯಂದಿಗೆ ಸ್ಮನವಯ  
ಕೇೆೊಂದರ ಸಕಾಯರದ ಯೇಜನೆಗಳ ನಿಧಿ ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ ಸಯಕ್ುವಾದ ತಾಕ್ಷಣಿಕ್ ನಿವಯಹಣಾ ಮಾಹಿತ್ರ 
ವೂವಸೆ್ಥ (ಎಮ ಐಎಸ್) ಮತ್ನು ನಿಧ್ಾಯರ ಬೆೊಂಬಲ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು (ಡಿಎಸ್ ಎಸ್) ಸ್ಾಥಪ್ಲಸನವ 
ಗನರಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರವು ಏಪ್ಲರಲ 2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಯಜನಿಕ್ ಹರ್ಕಾಸನ ನಿವಯಹಣಾ 
ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು (ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್) ಪಾರರೊಂಭಿಸಿತ್ನ. ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ, ಇತ್ರ 
ಅೊಂಶಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ, ನೆೈಜ-ಸಮರ್ದ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೇೆೊಂದರ ಸಕಾಯರದ 
ನಿಧಿಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ನು ಬಳಕರೆ್ ಟ್ಾರಾಕಿೊಂಗ್  ಮಾಡ್ನವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರಾಜೂಗಳ ಸೊಂಚಿತ್ 
ನಿಧಿಗ ೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹರ್ವನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಮತ್ನು ಕೇೆೊಂದರ ಸಚಿವಾಲರ್ಗಳಿೊಂದ 
ಹರ್ವನ್ನು ವಗಾಯಯಿಸನವ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆೈಜ-ಸಮರ್ದ ವೆಚ್ುದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಲನ 
ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್ ಅನ್ನವು ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. 
ಖಜಾನೆ ಗರ್ಕಿೇಕ್ರರ್ದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕೇೆೊಂದರ ಸಕಾಯರದ ಮಾಗಯಸಯಚಿಗಳು ಮತ್ನು ಕೆ2ನ್ ಎಫ್ಆರ ಎಸ್ 
ಇವುಗಳು ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶ ಮಾಹಿತ್ರ, ನಿಧಿರ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ಮತ್ನು ವೆಚ್ುದೊಂತ್ಹ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು 
ವಿನಿಮರ್ ಮಾಡಿಕಯೆಳಳಲನ ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್ ನೆಯೊಂದ್ಧಗ ೆ ಕೆ2 ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ ಸಮನ್ವರ್ಕಕೆ ಅವಕಾಶ 
ಕ್ಲ್ಲಿಸಿವೆ.  ಈ ಅೊಂಶಗಳು ಕೆ2ನ್ ಖಜಾನೆ ಹೆಯರಗಿನ್ ವೂವಹಾರಗಳು (ಎನ್ ಪ್ಲಟ್ಟ) ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ 
ಭಾಗವಾಗಿದದವು. ಆದಾಗಯೂ, ಎನ್ ಪ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ನಿಯೇಜನೆರ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಳೊಂಬದ್ಧೊಂದಾಗಿ, ಕೆ2 ಅನ್ನು 
2020-21ನೆೇ ವಷಯದವರೆಗೆ ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್ ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ತ್ತ್ಿರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಜೂ ಸಕಾಯರವು ಕೇೆೊಂದರ ವಲರ್ದ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಮಾನ್ವ ಕೆೈದನಡಿಮರ್ ಮಯಲಕ್ ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮಎಸ್ ಗ ೆಅಪ್ ಲೆಯೇರ್ ಮಾಡ್ನತ್ರುತ್ನು. 
ಪ್ರಕಿರಯರ್ ರ್ಾೊಂತ್ರರೇಕ್ರರ್ಕಾಕಗಿ ಸಮನ್ವರ್ದ ದಾಖಲೆರ್ನ್ನು ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ 
ಸಮಾಲೆಯೇಚಿಸಿ ಅೊಂತ್ರಮಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿದ ೆ ಎೊಂದನ ಯೇಜನಾ 
ನಿದೆೇಯಶಕ್ರನ (ಫೆಬರವರಿ 2021) ತ್ರಳಿಸಿದರನ.  ಎನ್ ಪ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ ೆ
ಮತ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್ ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎೊಂದನ ರಾಜೂ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಎನ್ ಪ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿನ್ 
ವಿಳೊಂಬ ಮತ್ನು ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ಲಎಫ್ ಎಮ ಎಸ್ ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ವರ್ದ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿನ್ 
ವಿಳೊಂಬವು ಕೇೆೊಂದರ ವಲರ್ದ ಯೇಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತ್ರರ್ ಮಾಸಟರ ದತಾುೊಂಶ ಮತ್ನು ವಹಿವಾಟ್ನ ಮಟ್ಟದ 
ದತಾುೊಂಶ ಮತ್ನು ನೆೈಜ-ಸಮರ್ದ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವ ಸ್ಾಧನ್ದ್ಧೊಂದ ರಾಜೂ 
ಸಕಾಯರವನ್ನು ವೊಂಚಿತ್ಗಯೆಳಿಸಿತ್ನ. 
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3.3 ಕಲ್ಲಿಸ್ಥದ ದತ್ಾುಂಶ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾತಮಕ ಸಾಮರ್ಥೂಯಗಳನತು ನಿರ್ಮಯಸ್ಲಾಗಿಲಿ  
ನಿಧ್ಾಯರ ಕೈೆಗಯೆಳಳಲನ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಉತಾಿದ್ಧಸನವುದನ ಕೆ2ವಿನ್ ಪ್ರಮನಖ 
ಉದೆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ13 ಒೊಂದಾಗಿದೆ. ಕೆ2 ತ್ನ್ು ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಯಲಗಳಿೊಂದ ಬೃಹತ್  
ಪ್ರಮಾರ್ದ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಸೊಂಗರಹಿಸನತ್ುದೆ.  ಆರ ಎಫ್ ಪ್ಲರ್ ಅನ್ನಸ್ಾರ, ತಾೊಂತ್ರರಕ್ 
ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಕೆ2ವಿನ್ ಒಳಗ ೆಒೊಂದನ ತಾಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿಶೆಿೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಸೊಂಸಕರಣಾ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ರಚಿಸಬೆೇಕ್ನ 
ಮತ್ನು ಅದನ ಬಾೂರ್ಕ ಅಪ್ ಮತ್ನು ಲೆೈವ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆಯೊಂಡ್ನ ಕಾಲಾೊಂತ್ರ ವಿಶೆಿೇಷಣರೆ್ನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಟ್ೆರೊಂರ್ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ನ ಮತ್ನು ಮನನ್ಯಿಚ್ನೆರ್ನ್ನು 
ನಿೇಡ್ನವ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧರಬೆೇಕ್ನ. ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ವೂವಹಾರ ಬನದ್ಧಿಮತೆುರ್ 
ಸೊಂಭವನಿೇರ್ ಬಳಕೆರ್ನ್ನು ಅನೆವೇಷ್ಟ್ಸಬೆೇಕಿತ್ನು ಮತ್ನು ಇಲಾಖರೆ್ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಧ್ಾಯರ 
ಬೆೊಂಬಲ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕಿತ್ನು ಮತ್ನು ಖಜಾನಗೆೆ ಹೆಯರತಾದ ಮಯಲಗಳಿೊಂದ ಸೊಂಗರಹಿಸಿದ 
ಅೊಂಕಿ-ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕಯೆೊಂಡ್ನ ವೆಚ್ುಗಳು ಮತ್ನು ಸ್ಾಧನಗೆಳ ತ್ನಲನಾತ್ಮಕ್ ವಿಶೆಿೇಷಣರೆ್ನ್ನು 
ಪ್ರಕೆ್ಷೇಪ್ಲಸಬೇೆಕಿತ್ನು.  
ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದೊಂತ್ಹ ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆೇಿಷಣಾತ್ಮಕ್ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯಗಳನ್ನು ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು ಸಿೇಮಿತ್ಗೆಯಳಿಸಿ ರೆಯೇಲ-ಅಪ್, ಡಿರಲ-ಡೌನ್ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಸಿದದಪ್ಡಿಸನವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ್ ನಿವಯಹಣಾ ತ್ೊಂಡ್ಕೆಕ ಬೆೊಂಬಲ ನಿೇಡ್ಲ್ಲಲಿ. 
ವಷ್ಾಯೊಂತ್ರಗಳ ದತಾುೊಂಶ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ, ಟ್ೆರೊಂರ್ ವಿಶೆಿೇಷಣಾ ವರದ್ಧಗಳು, ಕೆ1 ಮತ್ನು ಕೆ2ಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ 
ದತಾುೊಂಶ ವಿಶೆಿೇಷಣ ೆಇತಾೂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸ್ೌಲಭೂ ಒದಗಲ್ಲಲಿ. 
ಕಾಲಾೊಂತ್ರದ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ವರದ್ಧಗಳು ಮತ್ನು ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ರು ವಿಶೆೇಿಷಣೆ, 
ವೂವಹಾರ ಬನದ್ಧಿಮತೆು ಮತ್ನು ಮನನ್ಯಿಚ್ನೆ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ಇನ್ಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಬೇೆಕಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಈ ಎಲಾಿ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು 
ಸಿದದಪ್ಡಿಸಬೇೆಕೆೊಂದನ ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದವು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿತಾುದದರಿೊಂದ ಇಲಾಖೆರ್ನ ಅದರ 
ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸನವಿಕರೆ್ನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಬೆೇಕಾಗಿತ್ನು, ಆದರ ೆಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಗಿಲಿ.  ದತಾುೊಂಶ 
ವಿಶೆಿೇಷಣ ೆಮತ್ನು ಟ್ೆರೊಂರ್ ವಿಶೆೇಿಷಣೆರ್ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿ, ನಿಧ್ಾಯರ ಬೆೊಂಬಲ ವೂವಸೆ್ಥ ಮತ್ನು ವೂವಹಾರ 
ಬನದ್ಧಿಮತೆುರ್ನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ ನಿಧ್ಾಯರ ತಗೆೆದನಕೆಯಳುಳವಿಕೆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೇರಿತ್ನ. 
3.3.1  ಜಿಯೋ-ಸೆಿೋಶಿಯಲ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾ ಸಾಮರ್ಥೂಯ ನಿರ್ಮಯಸ್ಲಾಗಿಲಿ  
ಎಫ್ಆರ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮನಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಯೇಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ನು 
ಸಹಾರ್ಾನ್ನದಾನ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳ ಬಿಲ ಗಳು ನೆಯೇೊಂದಣಿ ಹೊಂತ್ದಲ್ಲ ಿನಿಯೇಜಿಸಲಾದ ವಿಶಷಟ ಕಯೆೇರ್ ಗೆ 
ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿರಬೆೇಕ್ನ. ವಿವಿಧ ಭೌಗೆಯೇಳಿಕ್ ಪ್ರದೇೆಶಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ 
ಮಧೂೊಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ುದ ಮೇಲೆ ಗಮನ್ ಇಡ್ಲನ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳು ಲಭೂವಾಗನವೊಂತೆ 
ಮಾಡ್ಬೆೇಕಾಗಿತ್ನು. 

 
13  ಖಜಾನೆ ಗರ್ಕಿೇಕ್ರರ್ದ ಮಾಗಯಸಯಚಿಗಳು ಒೊಂದನ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ದತಾುೊಂಶದ ಉಗಾರರ್ವೆೊಂಬ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕೆರ್ನ್ನು 

ಕ್ಲ್ಲಿಸಿತ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಾ ಿಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಕೆೇೊಂದರ ಸವಯರ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಿ ಎಲಾ ಿಇಲಾಖೆಗಳು, 
ಬಜಟೆ, ಅರೆಯೇಯಪಾರ್ದ ಸಿಥತ್ರ, ಪಾವತ್ರ ದತಾುೊಂಶ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ದತಾುೊಂಶ ಮತ್ನು ಸೊಂಸಕರಣೆರ್ಲ್ಲಿರನವ ಬಿಲನಿಗಳು 
ಇತಾೂದ್ಧಗಳ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ೃತ್ ಹರ್ಕಾಸನ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು 
ತ್ರ್ಾರಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ.  ಇದನ ವಿವಿಧ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಸಯಚ್ೂೊಂಕ್ಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ ೆಬಹನಆರ್ಾಮದ ಸೊಂದೆೇಹ ನಿವಾರರ್ 
ಬೆೊಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. 
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ಅೊಂತೆಯೇ, ಮ. ಟ್ಟಸಿಎಸ್ ರವರನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸಿದದ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಪ್ರಿಹಾರವು ಕೆ2ವಿನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ 
ಭೌಗೆಯೇಳಿಕ್ ಮಾಹಿತ್ರ ವೂವಸೆ್ಥ (ಜಿಐಎಸ್ ) ಅನ್ನು ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಲನ ಒೊಂದನ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ನಿಧ್ಾಯರ ಬೆೊಂಬಲ ವೂವಸೆ್ಥಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸನಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಸೊಂವಹನ್ ಮತ್ನು ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲನ ಯೇಜಿಸಿತ್ನು.  ಎರಡ್ಯ ವೂವಸೆ್ಥಗಳನ್ನು ಸೊಂಯೇಜಿಸನವುದರಿೊಂದ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಹೆಚ್ನು 
ಉತಾಿದಕ್ವಾಗಲನ, ವೂವಹಾರದ ಒಳನೆಯೇಟ್ವನ್ನು ಸನಧ್ಾರಿಸಲನ ಮತ್ನು ವಾೂಪಾರ ತ್ೊಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ವೆೇಗಗೆಯಳಿಸಲನ ಅಗತ್ೂವಾದ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕರೆ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಶಕಿುರ್ನತ್ವಾದ ಸಹಯೇಗವನ್ನು 
ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ.  
ಕೆ2 ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಗಾರಮ ಮಟ್ಟದ್ಧೊಂದ ಪಾರರೊಂಭವಾಗಿ ಪ್ಯರ್ಯ ರಾಜೂದ ಸಥಳಗಳ ಮಾಹಿತ್ರರ್ 
ಭೊಂಡಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದದರಯ, ಭೌಗೆಯೇಳಿಕ್ ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ನವ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು ನಿಮಿಯಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಾರಮಗಳು, ತಾಲಯಕ್ನಗಳು, ಜಿಲೆಿಗಳು 
ಮತ್ನು ಪ್ರದೇೆಶಗಳಾದೂೊಂತ್ ವೆಚ್ುದ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಲಭೂವಿಲಿ. 
ದಾಖಲಾಗಿರತವ್ ಕಾಲಾಂತರದ ದತ್ಾುಂಶ ಬಳಸ್ಥಕೆಯಂಡ್ತ ಪಯವ್ೃತಿು ವಿಶೆೋಿಷ್ಣ ೆ ಮತತು ಕಯಯಾತಮಕ 
ವ್ರದಿಗಳನತು ಒದಗಿಸ್ತವ್ ಸಾಮರ್ಥೂಯವಿರತವ್ ಕಾಯಯಚ್ಟತವ್ಟಿಕೆಗಳನತು ಕ2ೆ ಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ 
ಎಂದತ ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬಹತದತ. 
3.3.2  ದತ್ಾುಂಶ ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಕರರ್ ಮತತು  ಕ1ೆ ವ್ಗಾಯಂತರ ಸಾಧಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ  
ಒಪ್ಿೊಂದದ ಅನ್ನಸ್ಾರ, ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಇಲಾಖೆರ್ ಒಪ್ಲಿಗೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ದತಾುೊಂಶ ವಗಾಯೊಂತ್ರ 
ಮತ್ನು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಲೇಕ್ರರ್ಕಾಕಗಿ ಕಾರ್ಯತ್ೊಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿತ್ನು. ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ 
ಕೆ1ರಿೊಂದ ಕೆ2ಗ ೆದತಾುೊಂಶ ಮತ್ನು ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಿ ಲಭೂವಿದದ 1991ರಿೊಂದ ರಾಜೂದ ಹರ್ಕಾಸನ 
ವಿವರಗಳ ಕಾಲಾೊಂತ್ರ ದತಾುೊಂಶದ ವಗಾಯೊಂತ್ರಕಕೆ ಜವಾಬಾದರರಾಗಿದದರನ. 
ಹೊಂತ್-Iರ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯೊಂಡ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಮತ್ನು ದತಾುೊಂಶ ವಗಾಯೊಂತ್ರ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯೊಂಡ್ 
ನ್ೊಂತ್ರ ಕೆ1 ಅನ್ನು ಸಥಗಿತ್ಗೆಯಳಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸಲಾಗಿತ್ನು. ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.1ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ, ರಾಜೂದಲ್ಲಿ 
ಮಾರ್ಚಯ 2021ರವರವೆಿಗಯ ಆರ್ಥಯಕ್ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆ1 ಅಪ್ಲಕಿೇೆಶನ್ ಬಳಕರೆ್ಲ್ಲಿತ್ನು 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.1: ಕ1ೆ ಮತತು ಕ2ೆ ಮಯಲಕ ಸ್ಂಸ್ಕರಿತಗೆಯಂಡ್ ಪಾವ್ತಿಗಳನತು ತ್ೆಯೋರಿಸ್ತವ್ ತಃಖೆು 

(ಮೊತ್ು : ₹ ಕೆಯೇಟ್ಟ ರಯಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕ್ರಮ 
ಸೊಂಖೂೆ 

ಆರ್ಥಯಕ್ 
ವಷಯ 

ಕ-ೆ1 ಕ-ೆ2 

ವೋಚ್ರ್ಗಳ್
ಸ್ಂಖೊ ಮೊತು ವೋಚ್ರ್ಗಳ್

ಸ್ಂಖೊ ಮೊತು 

1 2015-16 41,01,142 1,65,766.70 25,992 148.86 
2 2016-17 36,64,571 1,69,419.35 5,96,260 13,783.58 
3 2017-18 33,71,893 1,66,860.48 6,05,664 39,208.54 
4 2018-19 28,08,578 1,17,459.36 10,20,932 1,17,651.79 
5 2019-20 14,20,520 51,296.28 25,19,973 1,92,447.87 
6 2020-21 92,203 4,164.87 40,34,101 2,53,646.68 
ಆಕ್ರ : ಇಲಾಖೆರ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರ  

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಎರಡ್ನ ಪ್ರತೊೇಕ್ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೊದಲನರೆ್ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳ ನಿಯೇಜನೆರ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಳೊಂಬ ಮತ್ನು ಕೆ1 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್  
ಸಥಗಿತ್ಗೆಯಳಿಸದ್ಧರನವುದನ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ1 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಸಮಾನಾೊಂತ್ರ ಬಳಕರೆ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತ್ನ, 
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ ಸೊಂಗರಹಾಗಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಸವರಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ದಾಖಲ್ಲಸಿದದವು. ಕೆ1 ದತಾುೊಂಶ ವಗಾಯೊಂತ್ರ ಮಾಡ್ದೆೇ ಇದನದದನ ಸಮಗರ ಆರ್ಥಯಕ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ ಕೆ2 ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು ದನಬಯಲಗೆಯಳಿಸಿತ್ನ. ಒಪ್ಿೊಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದದರಯ ಸಹ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ 
ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಕೆ1ನಿೊಂದ ದತಾುೊಂಶ ವಗಾಯವಣೆರ್ನ್ನು ಕೈೆಗಯೆಳಳಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ.  
ವರದ್ಧಗಳ ಉತಾಿದನೆಗಾಗಿ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಹಿೊಂಪ್ಡೆರ್ಲನ ಕೆ1ನ್ 
ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಪ್ರತೊೇಕ್ ಸವಯರ ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021) ಮತ್ನು ಕೆ1 ಮತ್ನು ಕೆ2 ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಸೊಂಯೇಜಿಸಿ 
ವಷಯಗಳಾದೂೊಂತ್ ಆರ್ಥಯಕ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗನವುದನ ಎೊಂದಯ ಸಹ ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ. 
ಕೆ1ನಿೊಂದ ದತಾುೊಂಶ ವಗಾಯೊಂತ್ರಕಾಕಗಿ ಕಾಲಬದದ ವೆೇಳಾಪ್ಟ್ಟಟಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರ ಮತ್ನು ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ಗಳನ್ನು 
ವಗಾಯೊಂತ್ರ ಮಾಡ್ದೆೇ ಎರಡ್ನ ವಿಭಿನ್ು ಸೊಂಗರಹಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ದ್ಧೇಘಯಕಾಲದವರಗೆೆ ದಾಖಲ್ಲಸಿದನದ ಪ್ರವೃತ್ರು ವಿಶೆಿೇಷಣ,ೆ ದತಾುೊಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ನು ಹಾರ್ ಯವೆೇರ ನಿವಯಹಣೆ 
ಇತಾೂದ್ಧಗಳಿಗೆ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಬಳಸನವುದಕೆಕ ತೆಯಡ್ಕ್ನೊಂಟ್ನಮಾಡಿತ್ನ. ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದ ಒೊಂದನ 
ಪ್ರಮನಖ ಅೊಂಶವಾಗಿದದ ದತಾುೊಂಶ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ಲೇಕ್ರರ್ ಮತ್ನು ವಗಾಯೊಂತ್ರ ಇನ್ಯು ಕಾರ್ಯಗತ್ವಾಗದೆೇ 
ಉಳಿದ್ಧತ್ನು. 
3.3.3  ನಗದತ ಪತಸ್ುಕ ಮತತು ಇತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳ ರಚ್ನೆ ಸಾಧಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ  
ಖಜಾನೆ ಗರ್ಕಿೇಕ್ರರ್ದ ಮಾಗಯಸಯಚಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಗರ್ಕಿೇಕ್ೃತ್ ನ್ಗದನ 
ಪ್ನಸುಕ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ್ನು ಆಲೆಯೇಚಿಸಿತ್ನು. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಒೊಂದನ ನಿದ್ಧಯಷಟ ಡಿಡಿಓರವರ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಮತ್ನು ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ 
ಮತ್ನು ಅಗತ್ೂವಿರನವ ರಿಜಿಸಟರ ಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ೂವಿರನವ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನತ್ುದೆ. 
ಆದಾಗಯೂ, ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಡಿಡಿಓಗ ೆನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ವನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಲನ ಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ, 
ಇಲಾಖೆಗಳಿೊಂದ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ ದಾಖಲಾತ್ರರ್ನ್ನು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡ್ಲನ ಕೆ2 
ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆಯಳಳಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡಿಡಿಓಗಳು ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ್ನು ಮನೊಂದನವರಸೆಬೆೇಕಾಯಿತ್ನ 
ಮತ್ನು ವಿವಿಧ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ ೆಕೆ2 ಮಯಲಕ್ ನ್ಡೆರ್ನವ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ 
ಬಗೊ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಿದ ಕಾರರ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ 
ತೆಯೊಂದರಗೆಳನ್ನು ಎದನರಿಸಬೆೇಕಾಯಿತ್ನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿಡಿಓಗೆ ವೆೇತ್ನ್ದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರನವ ಬಗೊ ತ್ರಳಿದ್ಧರನತ್ುದೆ ಆದರ ೆಉದೆಯೂೇಗಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆವಾಸುವಿಕ್ ಪಾವತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಲಭೂವಿರನವುದ್ಧಲಿ. ಮಾನ್ವ ಪ್ರರ್ತ್ುಗಳ ಮಯಲಕ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಸೊಂಗರಹಿಸನವ ಅಗತ್ೂವಿದನದದರಿೊಂದಾಗಿ 
ವೆೇತ್ನ್ ವಿತ್ರಣೆರ್ನ್ನು ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸನವುದನ ಒೊಂದನ ಸವಾಲಾಗಿತ್ನು 
ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ವು ಕೆ2 ವಾೂಪ್ಲುರ್ಲ್ಲಿಲಿ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ವು 
ಮಾಗಯಸಯಚಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ, ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದರಿೊಂದ ನ್ಗದನ ಪ್ನಸುಕ್ದ 
ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ ನಿವಯಹಣೆರ್ನ್ನು ತ್ಪ್ಲಿಸಬಹನದಾಗಿತೆುೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇದನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದ.ೆ 
ದತಪಿಟತಟ ಶಯಮ ತಪ್ಲಿಸ್ಲತ ಕ2ೆ ವ್ೂವ್ಸೆಿಯತ ಸ್ಥಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರತವ್ ದತ್ಾುಂಶವ್ನತು ಸ್ಂಪಯರ್ಯವಾಗಿ 
ಬಳಸ್ಥಕೆಯಂಡ್ತ ನಗದತ ಪತಸ್ುಕ ಮತತು ಡಿಜಿಟ್ರೆೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಹರ್ಕಾಸ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನತು 
ಒದಗಿಸ್ತವ್ುದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬಹತದತ. 
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3.4  ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡ್ಲಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು  
ಮಾರ್ಚಯ 2020ರ ವೆೇಳಗೆ ೆ ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆರ್ಲ್ಲಿದದ ಹನೆುರಡ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರನ್ನು 
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ ವಾೂಪ್ಲುಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಇವುಗಳು ಕ2ೆ ವೂವಸೆ್ಥರ್ 
ಸಿದದಪ್ಡಿಸನವಿಕಗೆಾಗಿ ಸ್ೆಪಟೆೊಂಬರ 2015ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸಿದ ಕಯೆೇರ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದದವು. ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಸೊಂಬೊಂಧವನ್ನು ನಕ್ಷೆ್3.3ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದ ೆ
ನಕ್ಷ ೆ3.2: ಪರಿೋಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡ್ಲಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡ್ತವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ  

 
ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳು ಪಾವತ್ರ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಚ್ಕ್ರವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿವೆ. ಕೈೆಗಯೆಳಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ೆೇವ,ೆ ಸರಬರಾಜನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಮಗಿರ ಇತಾೂದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಸಕಾಯರದ್ಧೊಂದ ಹರ್ಕಾಕಗಿ ಕೆಿೈಮ  
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸಕಾಯರದ ಖಾತೆಯಿೊಂದ ಪಾವತ್ರರ್ನ್ನು ಪಾರರೊಂಭಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ನಿಗದ್ಧತ್ ಆರ್ವೂರ್ಕಕೆ 
ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ರಾಜೂದ ಸೊಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಮೊತ್ುಗಳನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ಲಾಗನತ್ುದೆ.  ಈ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 
ಆರ್ವೂರ್ಕಕೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಗೆಯತ್ನುಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಡಿಓಗಳು ಕೆಿೈಮ ಗಳನ್ನು ಸೊಂಸಕರಣೆಗೆಯಳಿಸನತಾುರೆ. ಡಿಡಿಓಗಳು 
ಬಿಲನಿ ತ್ರ್ಾರಿಕ ೆ ಮತ್ನು ಸಲಿ್ಲಕ ೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ  (ಬಿಎಸ್ ಎಮ) ಅನ್ನಸ್ಾರ ನಿಗದ್ಧತ್ ನ್ಮಯನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನತಾುರೆ. ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧತ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ದಾಖಲೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಖಜಾನಗೆೆ 
ರವಾನಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಖಜಾನೆರ್ನ ಬಿಲನಿ ಸೊಂಸಕರರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ  (ಬಿಪ್ಲಎಮ)ನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಸೊಂಸಕರಣೆಗಯೆಳಿಸನತ್ುದೆ. ಪ್ರಿಶೇಲನೆ ಮತ್ನು ಸಮಮತ್ರರ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಅೊಂತ್ರಮ 
ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಾಗಿ ಪಾವತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಯೂಲ  (ಪ್ಲಏಎಮ)ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಪ್ಲಏಎಮ ಈ 
ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ನಿೇಡ್ನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಸಯಚ್ನೆ ಸಿದದಪ್ಡಿಸನತ್ುದೆ. ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನಿೊಂದ 
ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೊಂಸಕರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಮತ್ನು ಮರನಹೆಯೊಂದಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡ್ಯೂಲನ (ಎಆರ ಎೊಂ)ನ್ಲ್ಲಿ ಗರ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. ಎಆರ ಎೊಂನಿೊಂದ ಸಿದದಪ್ಡಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಖಜಾನೆರ್ ಸೊಂಕ್ಲನ್ ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಇವರಿಗ ೆಕ್ಳುಹಿಸನತ್ುದೆ. 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ವಾರನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಮನೊಂದ್ಧನ್ ಕ್ೊಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚಿಯಸಲಾಗಿದೆ. 
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3.5 ಆಯವ್ೂಯ ನಿಯಂತಯರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ  
ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು ವಿವರಿಸನವ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯಹರಿವು ನ್ಕ್ಷರೆ್ನ್ನು ನಕ್ಷ ೆ
3.3ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೂದ ಸೊಂಚಿತ್ ನಿಧಿಯಿೊಂದ ಮಾಡ್ಬಹನದಾದ ವೆಚ್ುದ ಮೊತ್ುವನ್ನು 
ಶಾಸಕಾೊಂಗವು ಕ್ಟ್ನಟನಿಟ್ಾಟಗಿ ನಿರ್ೊಂತ್ರರಸನತ್ುದೆ. ಧನ್ವಿನಿಯೇಗ ಕಾಯದರ್ನ ಆ ಕಾಯದರ್ ಅಡಿರ್ಲಿ್ಲ 
ನಿಧಯರಿಸಿದ ಬಾಬನುಗಳಿಗ ೆಹರ್ವನ್ನು ಖಚ್ನಯ ಮಾಡ್ಲನ ಸಕಾಯರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡ್ನತ್ುದೆ. 
ವಾಸುವವಾಗಿ, ಮನಖೂ ನಿರ್ೊಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಸಿಓ) ಮತ್ನು ನಿರ್ೊಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಓ) ಇವರ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನವ ಡಿಡಿಓಗಳು ಲಭೂವಿರನವ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ೆಳದೆನ ವೂಯಿಸನತಾುರೆ. ಸ್ಳೆದೆನ 
ವೂಯಿಸನತಾುರೆ.  
ನಕ್ಷ ೆ3.3: ಆಯವ್ೂಯ ನಿಯಂತಯರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಸ್ವಿವ್ರ ಕಾಯಯಹರಿವ್ು ನಕ್ಷೆ 

 
 

ನಕ್ಷ ೆ3.4ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಸಿರನವೊಂತೆ, ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ  ಪ್ರಮನಖವಾಗಿ ವೆಚ್ು ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಕಕೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಆರ್ವೂರ್ ಚ್ಕ್ರದ ಸಕಿರರ್ ಹೊಂತ್ವನ್ನು ಪ್ರತ್ರನಿಧಿಸನತ್ುದೆ  
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ನಕ್ಷ ೆ3.4: ಆಯವ್ೂಯ ಚ್ಕಯ   

  
3.5.1 ಆಯವ್ೂಯ ನಿಯಂತಯರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಅಪಯರ್ಯ ಅನತಷ್ಾಾನ  
ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಾಗಿ ಮಾಡ್ಲನ ಕಾರ್ಯಹರಿವು ನ್ಕ್ಷೆರ್ಲಿ್ಲ 
ತೆಯೇರಿಸಲಾದ ಎಲಾ ಿ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳನ್ನು ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸನವುದನ ಮನಖೂವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚಯ 2020ರ 
ವೆೇಳಗೆೆ, 54 ಉಪ್-ಪ್ರಕಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ ಏಳು ಉಪ್-ಪ್ರಕಿರಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿದದವು. ಸ್ಾಮಾನ್ೂ 
ಆರ್ಥಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತಾೂಯೇಗ, ಹೆಚ್ನುವರಿಗಳು, ಪ್ಯರಕ್ ಅೊಂದಾಜನಗಳು, ಅದೂಪ್ಯಣೆ, ಉಳಿತಾರ್, 
ಪ್ನ್ವಿಯನಿಯೇಗ ಇತಾೂದ್ಧ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳನ್ನು ಇನ್ಯು ಕೆೈಗಯೆಳಳಬೆೇಕಾಗಿತ್ನು. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಈ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ವು ಅಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿತ್ನು. ಇಲಾಖೆರ್ನ ಕೆ2 ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾೂರ್ಕ-ಎೊಂರ್ 
ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳ ಮಯಲಕ್ ಅೊಂತ್ಹ ಪ್ರಕಿರಯಗಳನ್ನು ಕೈೆಗೆಯಳುಳತ್ುದೆ, ಅೊಂತ್ಹ ಬಾೂರ್ಕ-ಎೊಂರ್ 
ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆಗಳು ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ನ್ ಸಮಗರತೆ ಮತ್ನು ಅವಲೊಂಬಿತ್ ಆರ್ವೂರ್ ಪ್ರಕಿರಯಗಳ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುವೆ. 
ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ಪ್ರಕಿರಯಗಳನ್ನು ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಲಿಸಿದದೊಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಒೊಂಬತ್ನು ಉಪ್-ಪ್ರಕಿರಯಗಳನ್ನು ಇನ್ಯು 
ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸದ ಕಾರರ್ ಈ ಪ್ರತ್ರಕಿರಯ ಸಮರ್ಥಯನಿೇರ್ವಾಗಿಲಿ. 
  

3.5.2 ಹರ್ ಸೆಳೆಯತವ್ ಮತತು ಬಟವಾಡ ೆಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಮಯಹ  
ಆಡ್ಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖಗೆಳಿೊಂದ/ಮನಖೂ ನಿರ್ೊಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿೊಂದ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆಹರ್ದ ಬಿಡ್ನಗಡೆರ್ನ್ನು 
ನಿವಯಹಿಸಲನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಓಗಳ ಸಮಯಹದ ಪ್ರಿಕ್ಲಿನೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತ್ನ. 
ಇಡ್ನಗೊಂಟ್ನ ಮೊತ್ುದ ಬಿಡ್ನಗಡೆಗಾಗಿ ಆರ್ವೂರ್ದ ಒೊಂದನ ನಿದ್ಧಯಷಟ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು 
ನಿವಯಹಿಸನವ ಎಲಾಿ ಡಿಡಿಓಗಳನ್ನು ನಿದ್ಧಯಷಟ ಹೆಸರನ ಮತ್ನು ಕಯೆೇರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸನವ ಮಯಲಕ್ 
ಒಗಯೂಡಿಸಿ ಒೊಂದನ ಡಿಡಿಓಗಳ ಸಮಯಹ ರಚಿಸಲನ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸಿತ್ನು. 
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ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.2ರಲ್ಲಿ ತಯೆೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ, 2016-17ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಓಗಳ ಸಮಯಹಕಕೆ 
ಬಿಡ್ನಗಡೆರ್ಾದ ಹೆಚಿುನ್ ಪ್ರಮಾರ್ದ ಹರ್ ಬಳಕರೆ್ಾಗದೆ ಉಳಿದ್ಧರನವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.2: ಬಳಕೆಯಾಗದ ೆಉಳಿದಿರತವ್ ಹರ್ದ ತಃಖೆು  

(`ಕೆಯೇಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 

ಆರ್ಥಯಕ್ ವಷಯ 
ಡಿಡಿಓಗಳ 

ಸಮಯಹದ ಸೊಂಖೊ 
ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ 
ಮೊತ್ು ವೆಚ್ು ಉಳಿತಾರ್ 

ಉಳಿತಾರ್ದ 
ಶೆೇಕ್ಡಾವಾರನ 

2016-17 759 4,342.68 2,116.46 2,226.22 51.26 
2017-18 684 2,836.00 1,005.43 1,830.28 64.54 
2018-19 90 3,682.09 1,596.78 2,085.31 56.63 
2019-20 1,837 17,299.29 13,248.75 4,050.54 23.41 

 

ಡಿಡಿಓಗಳ ಗನೊಂಪ್ಲಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಲಾದ ಈ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಡಿ ಶೆೇಕ್ಡಾ 23.41ರಿೊಂದ ಶೆೇಕ್ಡಾ 64.54ರಷನಟ 
ಉಳಿತಾರ್ವಿರನವುದನ್ನು ಕಯೆೇಷಟಕ್ದ್ಧೊಂದ ಗಮನಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಹೊಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿಲಿದ ಕಾರರ್ ಡಿಡಿಓಗಳ ಸಮಯಹ ರಚಿಸನವಿಕೆರ್ನ 
ಡಿಡಿಓಗಳ ವೆಚ್ುದ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಅರ್ವೂರ್ದ 
ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ವನ್ನು ದನಬಯಲಗೆಯಳಿಸನತ್ುದೆ.  
3.5.3 ಡಿಡಿಓ ವಿನಂತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ನಿಧಿ ಬಿಡ್ತಗಡ ೆ 
ನಿರ್ೊಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಡಿಓ/ ಡಿಡಿಓಗಳ ಸಮಯಹದ್ಧೊಂದ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ವಿನ್ೊಂತ್ರರ್ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ ೆ
ಹರ್ವನ್ನು ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮಾಡ್ನತಾುರೆ. ವಿನ್ೊಂತ್ರರ್ ಮೇಲೆ ಹರ್ದ ಬಿಡ್ನಗಡೆರ್ನ್ನು ಸಿಸಟಮ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ೊಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ʼಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ಹೆಚ್ನುವರಿ ಹರ್ದ ಬೆೇಡಿಕೆರ್ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ' ಎೊಂಬ ಪ್ರತೊೇಕ್ 
ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಮಯಲಕ್ ವೂವಹರಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. 
ಅರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ' ಡಿಡಿಓನಿೊಂದ ಸಿಓಗ ೆಹರ್ದ ಬೆೇಡಿಕೆʼ 
ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿ ಒೊಂದನ ದೆಯೇಷವನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. ವೂವಸೆ್ಥರ್ಲ್ಲಿ ಸಯಕ್ು ಪ್ರದರೆ್ನ್ನು 
ತೆಯೇರಿಸಬೇೆಕಾದ ಪ್ರಶೆುರ್ನ ತ್ಪಾಿಗಿದೆ. ಲಾಗ್-ಇನ್ ಮಾಡಿದೊಂತ್ಹ ಡಿಡಿಓಗ ೆಮಾತ್ರ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ ಈ ನಿದ್ಧಯಷಟ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕರೆ್ನ್ನು ನಿವಯಹಿಸನವ ಎಲಾಿ ಡಿಡಿಓಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಸಿಸಟಮ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಗ ೆತೆಗದೆನಕೆಯಳುಳತ್ರುದ.ೆ ತ್ಪಾಿದ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳ ಕಾರರ್ದ್ಧೊಂದಾಗಿ ಈ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು 
ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವ ಸಿಓ ಬೆೇಡಿಕೆಗ ೆಪ್ರತ್ರಕಿರಯಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗನವುದ್ಧಲಿ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2020-21ರ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಅರರ್ೂ ಮತ್ನು ಅರಣೂೆೇತ್ರ ಪ್ರದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಿೂೇಕ್ರರ್ (4406-
01-101-0-03-139) ಯೇಜನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ರೆೇೊಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ ಆಫೇಸರ, ಅರ್ಥಣಿ (ಡಿಡಿಓ ಸಿಸಟಮ 
ಕಯೆೇರ್ 4180 ಮತ್ನು ಬಳಕದೆಾರರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ 1422288) ಅವರ ಲಾಗಿನ್ ನಿೊಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಬೆೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಸಿಸಟಮ ಈ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕರೆ್ನ್ನು ನಿವಯಹಿಸನವ ಎಲಾಿ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸಿತ್ನ (ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.3ರ ಕಾಲಮ ೩). ಆದಾಗಯೂ, ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಿಗ ೆ
ಅನ್ನಗನರ್ವಾದ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಕಯೆೇರಿದಾಗ, ಲಾಗ್-ಇನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ 
ಸಿಸಟಮ ವಿಭಿನ್ು ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸಿತ್ನ (ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.3ರ ಕಾಲಮ ೨). ಈ ಬಗೆಗಿನ್ 
ಸಿಕರೇನ್ ಶಾಟ ಗಳನ್ನು ಅನತಬಂಧ 3.3ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
 



 

 

ಅಧ್ಾೂರ್ III 

50 
 

ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.3: ನಿದಿಯಷ್ಟ ಲಕೆಕಶಿೋರ್ಷಯಕೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ೆ ವಿವಿಧ ಅಂಕಗಳನತು ಪಯದಶಿಯಸ್ಥರತವ್ುದತ  
ವಿವರಗಳು ವಾಸುವವಾಗಿ 

ತೆಯೇರಿಸಬೆೇಕಾಗಿದದ ಅೊಂಕಿಗಳು ತೆಯೇರಿಸಿದ ಅೊಂಕಿಗಳು 

ಡಿಡಿಓ್ಸ್ಥವೋಕರಿಸ್ಥದ್ಮೊತು 68,176 68,176 
ವಾಸ್ುವಿಕ್ವೆಚ್ಚ 68,176 27,30,68,037 
ಮತಂದೆ್ಮಾಡ್ಲ್ಲರತವ್್ವೆಚ್ಚ 0 39,30,251 
ಬಾಕ್ಬಿಲತಿಗಳ್ಮೋಲ್ಲನ್ವೆಚ್ಚ 0 41,94,972  
ಒಟತಟ್ಮೊತು 68,176 28,11,93,260  
ಡಿಡಿಓ್ಬಳಿ್ಉಳಿದಿರತವ್್ಆಯವ್ೂಯ 0   -27,29,99,861  

 

ಈ ಅೊಂಶವನ್ನು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಸಮಮತ್ರಸಲಾಗಿತ್ನು ಎೊಂಬನದನ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ರ್ನಏಟ್ಟ 
ದಾಖಲೆಯಿೊಂದ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಸಕಾಯರವು ಅವಲೆಯೇಕ್ನ್ವನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕಯೆೊಂಡಿತ್ನ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓಯಿೊಂದ ಸಿಓಗ ೆ ಹರ್ದ ಬೆೇಡಿಕರೆ್ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲಿನ್ ವರದ್ಧರ್ನ್ನು ರಚಿಸನವಾಗ ಲಾಗ್-ಇನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕದೆಾರರ ಡಿಡಿಓಕಯೆೇರ್ ಅನ್ನು 
ಸಿಸಟಮ ಪ್ರಿಗಣಿಸನತ್ರುರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿೊಂದ ಇದನ ಒೊಂದೇೆ ಪ್ರಕಾರದ ಆರ್ವೂರ್ದ ಬಾಕಿ ಇರನವ, ಮನೊಂದೆ 
ಮಾಡ್ಬೆೇಕಾಗಿರನವ ಮತ್ನು ವಾಸುವಿಕ್ ವೆಚ್ುಗಳ ತ್ಪಾಿದ ಲೆಕಾಕಚಾರಕಕೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿತ್ನು, ಈಗ ದಯೆೇಷವನ್ನು 
ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021).  
3.5.4 ಕೆಲವ್ು ಆಯವ್ೂಯಗಳನತು ಕ2ೆ ಒಳಗೆ ಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಲಿದಿರತವ್ುದತ  
ರಾಜೂ ಸಕಾಯರದ ಕಳೆಗಿನ್ ಆರ್ವೂರ್ಗಳನ್ನು ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಲಿ. 
➢ ರಾಜಸ್ವ್ಆಯವ್ೂಯ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳ ಬಜೆಟ ಅೊಂದಾಜನಗಳನ್ನು ಕ2ೆನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೆಯೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಲಿ ಮತ್ನು 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತ್ರರ್ನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನವ ರ್ಾವುದೆೇ ಸ್ೌಲಭೂವಿಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಆರ್ವೂರ್ ಅೊಂದಾಜಿಗೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತ್ರರ್ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆರ್ನ್ನು ಸಿಓ ನ್ಡೆಸಿದಾದರ ೆ
ಮತ್ನು ಇದನ ಕ2ೆ ವಾೂಪ್ಲುರ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೆೇರಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ರಾಜಸವ 
ಆರ್ವೂರ್ವು ಎಫ್ ಆರ ಎಸ್ ನ್ ಒೊಂದನ ಭಾಗವಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಈ ಉತ್ುರವು ಸಮರ್ಥಯನಿೇರ್ವಲಿ. 
➢ ಮಹಿಳಾ್ಉದೆದೋಶಿತ್ಆಯವ್ೂಯ 
ಆರ್ವೂರ್ ತ್ರ್ಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಾಗಿನ್ ಎಸ್ ಆರ ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಉದದೆೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ಕಾಕಗಿ ಲೆಕ್ಕ 
ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ ಮತ್ನು ಎಮಐಎಸ್ ನ್ಮಯನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳು ಆರ್ಥಯಕ್ 
ಇಲಾಖೆರ್ನ ಆರ್ವೂರ್ವನ್ನು ಅೊಂತ್ರಮಗೆಯಳಿಸನವ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದದೆೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ದ 
ಸೊಂಪ್ನಟ್ವನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಲನ ಮತ್ನು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ಅನ್ನವಾಗಬೆೇಕಿತ್ನು. ಆದರ,ೆ ಆರ್ವೂರ್ ಮತ್ನು 
ವೆಚ್ುಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣಯೆಿೊಂದ ಮತ್ನು ಕ2ೆ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ತ್ೊಂಡ್ದಯೆೊಂದ್ಧಗ ೆನ್ಡಸೆಲಾದ 
ಚ್ಚೆಯಗಳಿೊಂದ ಆರ್ವೂರ್ವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಉದೆದೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ದೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸೊಂಯೇಜಿಸಲನ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧತ್ನ.  ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಉದೆದೇಶತ್ 
ಆರ್ವೂರ್ವನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲನ ಆರೆೇಕ್ಲ ಭಾಷ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ ಬಳಸನತ್ುದೆ, 
ಆರ್ವೂರ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎೊಂದನ ಆರ್ವೂರ್ 
ಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಉದೆದೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ ಎೊಂದನ ಗನರನತ್ರಸನತ್ುದೆ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

2007ರಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಉದೆದೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ವನ್ನು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನು ಕ2ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ 
ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಉದೆದೇಶಸಿರನವುದರಿೊಂದ, ಕ2ೆ ಸಿದಿತೆರ್ ಪಾರರೊಂಭದ್ಧೊಂದಲಯ ಮಹಿಳಾ 
ಉದೆದೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ಕಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲನ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ವನ್ನು ಸಯಕ್ುವಾಗಿ 
ವಿನಾೂಸಗಯೆಳಿಸಬಹನದಾಗಿತ್ನು. 
ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಯೆಡ್ಲನ ಮಹಿಳಾ ಉದೆದೇಶತ್ ಆರ್ವೂರ್ವನ್ನು ನಿವಯಹಿಸನವ 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಕೇಮ ಮಾಸಟರ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಷಟವಾಗಿ ಗನರನತ್ರಸಲಾಗನವುದನ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). 
3.5.5 ಆಯವ್ೂಯ ಬಿಡ್ತಗಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ೂತ್ಾೂಸ್ಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆೋಧನಾ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ ೆ

ತ್ೆಗದೆತಕೆಯಂಡ್ ಕಯಮ  
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಹಲವಾರನ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ರಕಿರಯಗಾಗಿ ಖಜಾನೆ 
ಇಲಾಖೆರ್ ಗಮನ್ಕಕೆ ತ್ರಲಾಯಿತ್ನ. ಗಮನ್ಸ್ೆಳರೆ್ಲಾದ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನ ಕ್ರಮ 
ಕೈೆಗಯೆಳಳಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಖಜಾನ ೆಇಲಾಖೆರ್ನ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ನ. ಗಮನಿಸಲಾದ ಅೊಂಶಗಳು ಮತ್ನು ಅವುಗಳ 
ಮೇಲೆ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸರಿಪ್ಡಿಸನವ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನತಬಂಧ 3.4ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
3.6  ಬಿಲ್ ತಯಾರಿ ಮತತು ಸ್ಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ  
ಡಿಡಿಓಗಳು ತ್ಮಮ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತಾಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿಯೇ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ ಹರ್ ಸ್ೆಳರೆ್ಲನ ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿ ಮತ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಕ ೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಯೆಡ್ನತ್ುದೆ. ಹೆಚಿುನ್ ಸೊಂಸಕರರ್ಕಾಕಗಿ, ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ನೆೇರವಾಗಿ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬಹನದನ ಅರ್ಥವಾ ಎನ್ ಪ್ಲಎಸ್, ಬಿಎೊಂಎಸ್, ಠೆೇವಣಿ, ಇತಾೂದ್ಧಗಳೊಂತ್ಹ ಇತ್ರ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳಿೊಂದ ಆಮದನ ಮಾಡಿಕಯೆಳಳಬಹನದನ ಅರ್ಥವಾ ಬಾಹೂ ವೂವಸೆ್ಥಗಳಿೊಂದ ವಗಾಯವಣೆರ್ನ್ಯು 
ಮಾಡಿಕಯೆಳಳಬಹನದನ. ಸಕಾಯರದ್ಧೊಂದ ಹರ್ವನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ಲನ ಹತ್ನು ವಿಧದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು (ಅನತಬಂಧ 
3.5) ಬಳಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಕಾರ್ಯಹರಿವನ್ನು ನಕ್ಷೆ್3.5ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಸಲಾಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷ ೆ3.5: ಬಿಲ ತಯಾರಿ ಮತತು ಸ್ಲ್ಲಿಕ ೆಮಾಡ್ಯೂಲ ಕಾಯಯಹರಿವ್ು ನಕ್ಷೆ  

 
3.6.1  ಬಿಲ ತಯಾರಿಗಾಗಿನ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತರ-ಸ್ಂಪಕಯ ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ಕೆಯರತ್ೆಗಳು  
ಡಿಡಿಓ ಕ್ಚೆೇರಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ನೌಕ್ರರ (ಕೇೆಸ್  ವಕ್ಯರ) ಜವಾಬಾದರಿಗ ೆಒದಗಿಸಲಾದ ಬಳಕದೆಾರ ಅೊಂತ್ರ-
ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ದ ಮಯಲಕ್ ಕೆ2 ಸಿಸಟಮ ನ್ಲ್ಲಿ ಖನದಾದಗಿ ಬಿಲ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ತ್ನೊಂಬನವ ಮಯಲಕ್ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಬಹನದನ. ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಕೇೆಸ್  ವಕ್ಯರ ಗ ೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಬಳಕದೆಾರ 
ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
3.6.1.1 ಹಿಂದೆಯತತು (ಬಾೂಕ್ ಬಟನ)/ತಿದತದಪಡಿ ಸೌಲಭ್ೂ ಇಲಿದಿರತವ್ುದತ  
ಹೆಯಸ ಬಿಲಿನ್ನು ರಚಿಸನವಾಗ ನೌಕ್ರರನ ಮೊದಲ ಪ್ರದೆರ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ  ಕಯೆೇರಿಕರೆ್ ವಗಯವನ್ನು ಆಯಕ 
ಮಾಡ್ಬೆೇಕ್ನ. ನ್ೊಂತ್ರ ಅವರನ ಮನೊಂದೆಯತ್ನು (ಫಾವಯರ್ಯ ಬಟ್ನ್) ಕಿಿರ್ಕ ಮಾಡ್ನವ ಮಯಲಕ್ ಮನೊಂದ್ಧನ್ 
ಹೊಂತ್ಕಕೆ ಮನೊಂದನವರಿರ್ನತಾುರೆ. ಅಕ್ಸ್ಾಮತ್  ನೌಕ್ರರನ ಸರಿರ್ಾದ ಕಯೆೇರಿಕರೆ್ ವಗಯವನ್ನು 
ಆಯಕಮಾಡ್ನವಲ್ಲಿ ತ್ಪೆಿಸಗಿ ನ್ೊಂತ್ರ ಮನೊಂದ್ಧನ್ ಹೊಂತ್ಕಕೆ ಹೆಯೇದಲ್ಲಿ, ತ್ಪ್ಿನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನ ಹಿೊಂದೆಯತ್ನು 
ಅರ್ಥವಾ ತ್ರದನದಪ್ಡಿ ಸ್ೌಲಭೂ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿರ್ನ್ನು 
ಕಯೆನೆಗಯೆಳಿಸಿ ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ನ್ನು ಮರನಪಾರರೊಂಭಿಸನವುದನ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಇರನವ ಏಕೆೈಕ್ ಆಯಕರ್ಾಗಿದೆ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಇದನ ಬಿಲ ಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕ ೆ ವಿಳೊಂಬವಾಗನವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸನತ್ುದೆ. ಬಿಲ ರಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಪ್ಿನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನ ಹಿೊಂದೆಯತ್ನು ಅರ್ಥವಾ ತ್ರದನದಪ್ಡಿ ಸ್ೌಲಭೂದ ಆಯಕರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹನದಾಗಿತ್ನು. 
ಇದೇೆ ರಿೇತ್ರ, ಕ್ಡಿತ್ದ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆರ್ಯ ರ್ಾವುದೆೇ ತ್ರದನದಪ್ಡಿ ಸ್ೌಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಹಿೊಂದೆಯತ್ನು ಅರ್ಥವಾ ತ್ರದನದಪ್ಡಿ ಸ್ೌಲಭೂದ ಆಯಕರ್ ಅೊಂಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021).  
3.6.1.2 ಕಡಿತದ ಲೆಕಕಶಿೋರ್ಷಯಕೆಗಳನತು ಇಂದಿೋಕರಿಸ್ಲಾಗಿಲ ಿ 
ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಿಗ ೆಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಕ್ಡಿತ್ದ ದರಗಳನ್ನು ಕ್ಡಿತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಯಕ್ುವಾಗಿ 
ಗನರನತ್ರಸಬೇೆಕಿತ್ನು. ಮಾಸಟರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ತೆರಿಗ/ೆಕ್ಡಿತ್ದ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಷಕರಿಸಿದ 
ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿ ತ್ತ್ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾಗನತ್ರುಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. 
ಉದಾಹರಣೆಗ,ೆ  

I. ಮಯಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗ ೆಕ್ಡಿತ್ದ (ಟ್ಟಡಿಎಸ್) ದರಗಳನ್ನು 14 ಮೇ 2020ರಿೊಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರನವೊಂತೆ 
ಪ್ರಿಷಕರಿಸಲಾಯಿತಾದರಯ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲ್ಲಲಿ.  ಇದರಿೊಂದಾಗಿ, ಡಿಡಿಓಗಳು 
ಪ್ರಿಷಕರಣೆಗಯ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ಕ್ಡಿತ್ಗಯೆಳಿಸನವುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾ ಸರಿರ್ಾದ 
ಕ್ಡಿತ್ದ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಟ್ೆೈಪ್ ಮಾಡ್ಲನ 'ಇತ್ರೆ' ಆಯಕರ್ನ್ನು 
ಆರಿಸಿಕೆಯಳುಳವೊಂತಾಯಿತ್ನ.   

II. ಮಯಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತ್ಗಯೆಳಿಸಿದ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗರೆ್ನ್ನು (ಜಿಎಸ್ ಟ್ಟ) ಸಕಾಯರಿ ಖಾತೆಗೆ 
ಜಮಾ ಮಾಡ್ನವವರೆಗ ೆ ಹರ್ ಕಾಪ್ಲಡ್ಲನ ಡಿಡಿಓ ಗಳಿಗ ೆ ಒೊಂದನ ವಿಶಷಟ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆ 
ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗರೆ್ಲ್ಲಿ ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ಕ್ಡಿತ್ಗಯೆಳಿಸಲನ, 
ಬಿಲ ಸಿದದಪ್ಡಿಸನವವರನ ಕ್ಡಿತ್ದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಜಾನ ೆ ವಗಾಯವಣೆ ರಸಿೇದ್ಧ (ಟ್ಟಟ್ಟಆರ) 
ಕ್ಡಿತ್ದ ಆಯಕರ್ನ್ನು ಆರಿಸಬೆೇಕಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಠೆೇವಣಿ ಸೊಂಖೂೆರ್ ಕಲೆವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು 
ಟ್ೆೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನ್ೊಂತ್ರ ಪ್ರದಶಯತ್ಗೆಯಳುಳವ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯಿೊಂದ ಖಾತ ೆ
ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಆಯಕ ಮಾಡ್ಬೆೇಕ್ನ. ಇತ್ರ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಮಾಡ್ಲಾದ ಠೆೇವಣಿ 
ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ಯು ಸಹ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ, ಪ್ಟ್ಟಟಯಿೊಂದ ತ್ಪ್ನಿ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು 
ಆಯಕ ಮಾಡ್ನವ ಸ್ಾಧೂತೆಯಿದೆ. ಎಲಾಿ ಠೆೇವಣಿ ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸನವ ಬದಲನ  
ಡಿಡಿಓಗೆ ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಮಾಡ್ಲಾದ ಠೆೇವಣಿ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದಶಯಸನವೊಂತೆ ಮಾಡ್ನವ 
ಮಯಲಕ್ ಇದನ್ನು ತ್ಪ್ಲಿಸಬಹನದನ, ಇದನ ಒೊಂದನ ರಿೇತ್ರರ್ ಪ್ರಿಶೇಲನೆರ್ ಹೊಂತ್ವಾಗಿರ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನತ್ುದೆ. 
ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ (ಬಿಲ ಗಳಿೊಂದ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗರೆ್ 
ಕ್ಡಿತ್ಗಳು ಮತ್ನು ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಗಾಯವಣ)ೆ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ 
ಊಡಿಕೆರ್ನ್ನು ವಿನಾೂಸಿಸಿರನವುದನ ತ್ಪಾಿಗಿರನವ ಕಾರರ್ 1,594 ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ₹15.84 
ಕಯೆೇಟ್ಟ ಕ್ಡಿತ್ದ ಮೊತ್ುವು ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಡಿಓ ಖಾತೆಗ ೆಜಮರ್ಾಗದೆ ಬೆೇರ ೆ
ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆಜಮರ್ಾಗಿರನವುದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. 
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ನಿದಶಯನ್ 
ಚಿತಯದತಗಯದ್ ರಾರ್ಷರೋಯ್ ಹೆದಾದರಿ್ ವಿಭಾಗಿೋಯ್ ಕಚೆೋರಿಯಂದ್ ಡಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಾದ್ ಬಿಲ್ ಐಡಿ್
1413851369್(ಟ್ರೆಯೋಕನ್ಸ್ಂಖೊ್1901203608)್ಇದರಿಂದ್ಕಡಿತಗೆಯಳಿಸ್ಥದ್₹4.25್ಲಕ್ಷ್ಮೊತುವ್ನತು್
ಚಿತಯದತಗಯದ್ರಾರ್ಷರೋಯ್ಹೆದಾದರಿ್ವಿಭಾಗಿೋಯ್ಕಚೆೋರಿಯ್ಸ್ರಕತ್ಮತತು್ಸೆೋವಾ್ತ್ೆರಿಗಯೆ್ಖಾತ್ಗೆೆ್
ಜಮ್ಮಾಡ್ತವ್್ಬದಲ್ಲಗೆ್ಬಾಗಲಕೆಯೋಟ್ರೆಯ್ಜಿಲಾಿ್ಸ್ಹಕಾರ್ಸ್ಂಘಗಳ್ಕಚೆೋರಿಗ್ೆಸೆೋರಿದ್ಖಾತ್್ೆಸ್ಂಖೊ್
10556A074್ಇದಕೆಕ್ಜಮಾ್ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಇದಲಿದೆ, ಇರನವ ಆಯಕಯಿೊಂದ ಟ್ಟಟ್ಟಆರ ನ್ ಆಯಕರ್ನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇೆೊಂದರ ಮತ್ನು 
ರಾಜೂದ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗರೆ್ ದರವು ಶೆೇಕ್ಡಾ ಒೊಂದನ ಅಗಿದದರಯ, ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ 
ತೆರಿಗರೆ್ ದರವನ್ನು ಶೆೇಕ್ಡಾ 10 ದರದಲ್ಲಿ ತೆಗದೆನಕೆಯಳಳಲಾಗನತ್ುದೆ. ಆದದರಿೊಂದ, ಡಿಡಿಓ ಗಳು 'ಇತ್ರ'ೆ 
ಆಯಕರ್ನ್ನು ಆರಿಸಬೆೇಕಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡ್ಬೆೇಕಾಗಿತ್ನು. 
ಪ್ರತ್ರ ಡಿಡಿಓಗಾಗಿ ಪ್ರತೊೇಕ್ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗರೆ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆರ್ನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು 
ಆರ್ಾ ಡಿಡಿಓಗೆ ಮಾೂಪ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡಿಡಿಓಗಳು ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗರೆ್ ಕ್ಡಿತ್ಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಠೆೇವಣಿ 
ಖಾತೆರ್ನ್ನು ನಿವಯಹಿಸನವೊಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ತ್ನಿಖೆರ್ಲ್ಲಿರ್ಯ ಸಹ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ತ್ಪಾಿದ 
ಆಯಕರ್ ಕಾರರ್ದ್ಧೊಂದ ಅನೆೇಕ್ ನಿದಶಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪಾಿದ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆಮೊತ್ುವನ್ನು ವಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿತ್ನು 
ಎೊಂಬನದನ ವಾಸುವ ಅೊಂಶವಾಗಿದ.ೆ  
ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲ್ಲಸ್ತವಾಗ ಖಾತೆ್ ಆಯೆಕಯಲ್ಲಿನ ದೆಯೋಷ್ಗಳನತು ತಪ್ಲಿಸ್ಲತ ಬಿಲ ರಚ್ನೆ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ 
ಸ್ರಕತ ಮತತು ಸೋೆವಾ ತ್ೆರಿಗಯೆ ಟಿಟಿಆರ ಕಡಿತಕೆಕ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ೆ ಸ್ಯಕುವಾದ 'ಫಿಲಟರ' ಅನತು 
ಒದಗಿಸ್ತವ್ುದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬಹತದಾಗಿದೆ. 
3.6.1.3 ಸ್ಥವೋಕತಯರ ಕೆಯೋಡ್ ಹತಡ್ತಕತವ್ಲ್ಲಿ ತ್ೆಯಡ್ಕತಗಳು  
ನೌಕ್ರನ್ನ ಬಿಲ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನವಾಗ ಪಾವತ್ರರ್ನ್ನು ಮಾಡ್ನತ್ರುರನವ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನಿಗ ೆ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 
ನಿಖರವಾದ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ಕಯೆೇರ್ ಒದಗಿಸಬೇೆಕಾಗಿತ್ನು. ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ನ್ನು ಹನಡ್ನಕ್ಲನ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಎರಡ್ನ 
ಆಯಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ; ಒೊಂದನ ಅಯಕ ತ್ನ್ುಷಟಕಕೆೇ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಭತ್ರಯ ಮಾಡ್ನವ 
ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕ ೆ ಬಳಸನವುದನ ಮತ್ನು ಇನೆಯುೊಂದನ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತ ೆ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು 
ಬಳಸನವುದನ. ತ್ನ್ುಷಟಕಕೆೇ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಭತ್ರಯ ಮಾಡ್ನವ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕೆರ್ನ ಬಳಕೆದಾರರನ 
ನ್ಮಯದ್ಧಸಿದ ಹೆಸರಿನ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿೊಂದ ಪ್ರದಶಯತ್ಗಯೆೊಂಡ್ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಪ್ಟ್ಟಟಯಿೊಂದ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರನ್ನು ಆಯಕ 
ಮಾಡ್ಲನ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆಸಹಾರ್ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. ಆದರ,ೆ ಅಪಿ್ಲಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ ಮತ್ನು ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ 
ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆಯೊಂದ್ಧಗ ೆಹನಡ್ನಕ್ನವ ಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಇದನ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರನ್ನು 
ಹನಡ್ನಕ್ನವ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು ಕ್ಷಟಕ್ರವಾಗಿಸಿತ್ನು.   
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಿಗ ೆಮತ್ನು ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಮಾಸಟರ ವರದ್ಧರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆರ್ಾದರಯ, ಬಿಲ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲನ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಕಯೆೇರ್  ಅವಶೂಕ್ತೆಯಿರನವ ನೌಕ್ರನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  
ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಕಯೆೇರ್  ಪ್ಡೆರ್ಲನ, ನೌಕ್ರನ್ನ 

(i) ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನಿಗ ೆಮಾಡಿದ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ನೆಯೇಡ್ಬೇೆಕಾಗಿದೆ; 
(ii) ವರ್ಯ/ಎಕೆಿಲ  ನ್ಮಯನೆರ್ಲ್ಲಿ ಸವತ್ಃ ಬಾಹೂವಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸಿರನವ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಕಯೆೇರ್ 

ಮತ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧರನವ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ್ನು ನೆಯೇಡ್ಬೇೆಕಾಗಿದೆ; 
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(iii) ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಲಾಗಿನ್  ಬಳಸಿಕೆಯೊಂಡ್ನ (ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಹನಡ್ನಕ್ನ ಮತ್ನು ಮಾಪ್ಯಡಿಸನ ಮನ್ನ) 
ಮತ್ನು ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿೇಡಿ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ಕಯೆೇಡ್ನ್ನು ಹನಡ್ನಕ್ನವುದನ. 

ಕೆಿೈಮ ಅನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನವ ಮೊದಲನ ನೌಕ್ರನ್ನ ಕಲೆವು ಪ್ಯವಯಸಿದಿತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನಿವಯಹಿಸಬೇೆಕ್ನ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಈ ಅೊಂಶಗಳು ಎಸ್ಆರ ನ್ 
ಭಾಗವಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ, ಡಿಡಿಓಗ ೆ ಮಾೂಪ್ ಮಾಡ್ಲಾದ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಡಾರಪ್-ಡೌನ್ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ್ನು 
ಆಯಕಗಾಗಿ ಪ್ರದಶಯಸಲಾದ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಕಯೆೇರ್ ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಒದಗಿಸಬಹನದಾಗಿತ್ನು ಎೊಂದನ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. ಜೆಯತೆಗ,ೆ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಹನಡ್ನಕಾಟ್ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು 
ಸನಲಭಗಯೆಳಿಸಲನ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಕೆಯೇರ್/ಹೆಸರಿನ್ ಮಯಲಕ್ ಹನಡ್ನಕಾಟ್ವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹನದಾಗಿತ್ನು. 
3.6.1.4 ಬಳಕೆದಾರರ ಅಂತರ-ಸ್ಂಪಕಯ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸೆುೋಹಿಯಲಿದ ಡಾಯಪ್-ಡೌನ ಪಟಿಟಗಳು  
ಮಾಸಟರ ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆ2ನ್ ಬಳಕದೆಾರ ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ವು ಬಳಸಲನ 
ಸನಲಭವಾಗಿರಬೇೆಕ್ನ ಮತ್ನು ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯದ ಗನರ್ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಯಯಿಸಲನ ಅದರ 
ಲೆಯಕೇೆಟ್ೆಬಿಲ್ಲಟ್ಟ14 ಒೊಂದನ ಪ್ರಮನಖ ಷರತಾುಗಿತ್ನು. ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಕ ೆನ್ಮಯನೆರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಡಾರಪ್-
ಡೌನ್15 ಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಆರ್ವೂರ್ದ ಸ್ಾಲನ್ನು ಆಯಕ ಮಾಡ್ಲನ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ
ಒೊಂದನ ವೆಚ್ು ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕರೆ್ನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಕೆ2 ಮಾನ್ದೊಂಡ್ಗಳು ಮತ್ನು ಮಾಗಯಸಯಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 
ವಿವರವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕದೆಾರರನ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕೆರ್ಾಗನವೊಂತ್ಹ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಿದಾಗ 
ಡಾರಪ್ -ಡೌನ್ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ಲ್ಲಿರನವ ಅತ್ರೇ ಸನಿಹದ ಬಾಬುನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸನವ ಅಗತ್ೂವಿತ್ನು. ಈ 
ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕರೆ್ನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅನೆೇಕ್ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾರಪ್-ಡೌನ್ 
ಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ 20ಕ್ಯಕ ಹೆಚ್ನು ಆಯಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸನತ್ರುತ್ನು. ಏಕೆೊಂದರ ೆ ಇದನ ಬೆೇಕಾಗಿದದ ಬಾಬುನ್ನು 
ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ಪ್ಟ್ಟಟಯಳಗ ೆಹೆಚ್ನು ಸ್ೆಯಕರೇಲ್ಲೊಂಗ್ ಮಾಡ್ನವ ಅಗತ್ೂ ಉೊಂಟ್ನಮಾಡಿದದರಿೊಂದ ಅೊಂತ್ಹ ಡಾರಪ್-
ಡೌನ್ ಪ್ಟ್ಟಟಗಳು ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ತೆಯಡ್ಕ್ನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡಿದದವು. ಡಾರಪ್-ಡೌನ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯೊಂದನ್ನು 
ಸ್ೆೇರಿಸನವಾಗ, ಆಯಕಗಳನ್ನು ತಾಕಿಯಕ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಯಸನವುದನ ಮನಖೂವಾಗಿದೆ. ಇದನ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ 
ವಸನುಗಳನ್ನು ಒಗಯೂಡಿಸಿ ಸ್ಾಮಾನ್ೂವಾಗಿ ಹೆಚ್ನು ಆಯಕ ಮಾಡ್ಲಾದ ಬಾಬುನ್ನು ಮೊದಲನ ಇರಿಸನವ 
ಅರ್ಥವಾ ವರ್ಯಮಾಲೆರ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯಕಗಳನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಬೇೆಕಾಗಿತ್ನು. 
 
 
 
 
 
 
 

 
14  ಲಯೆಕೆೇಟ್ಬೆಿಲ್ಲಟ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ ಸಿಸಟಮ ನ್ ಗನರ್ವಿಶೆೇಷರ್ವಾಗಿದನದ ಅದನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಸಟಮ ನೆಯಳಗೆ ಸಯಕ್ು 

ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಸಮಯೇಚಿತ್ವಾಗಿ ಗನರನತ್ರಸಲನ ಮತ್ನು ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡ್ನವಲ್ಲ ಿಅದರ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯವನ್ನು 
ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ. 

15  ಡಾರಪ್-ಡೌನ್ ಗಳು ಅಡ್ಕ್ಗೆಯೊಂಡಿರನವ ಮಾಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸನವ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳಾಗಿದನದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಯಕಗಳನ್ನು ಆಯಕ 
ಮಾಡ್ಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡ್ನತ್ುವೆ. ಡಾರಪ್-ಡೌನ್ ಪ್ಟ್ಟಟಗಳು ಇರನವ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಒೊಂದನ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 
ಮಾಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸಲನ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಆಯಕ ಮಾಡ್ಲನ ಮತ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಹಕ್ರಿಸನತ್ುವೆ. 
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ಡಾರಪ್-ಡೌನ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯೊಂದರ ನಿದಶಯನಾತ್ಮಕ್ ಉದಾಹರಣೆರ್ನ್ನು ಕಳೆಗ ೆತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ  

 
ಇದನ ಅತ್ರೇ ಹೆಚ್ನು ಸೊಂಖೂೆರ್ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳನ್ನು ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆಗಯೆಳಿಸನವ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರನ, 
ಪೌರಾಡ್ಳಿತ್ ಇಲಾಖ ೆಇವರಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತೊೇಕ್ ಪ್ರಕ್ರರ್ವಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ 
(ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಇವುಗಳು ಪ್ರತೊೇಕ್ವಾದ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನು 100ಕಿಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು 
ಆರ್ವೂರ್ದ ಸ್ಾಲನ್ನು ನಿವಯಹಿಸನವ 1874 ಡಿಡಿಓಗಳು ಇದದರನ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶ ೆೇಧನೆರ್ನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  ಬಳಕದೆಾರ ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ಕಾಕಗಿನ್ ಮಾನ್ದೊಂಡ್ಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆರ್ನ್ನು ಕೆ2 
ಕ್ಡಾಾರ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
3.6.2 ಪಯತಿನಿಯೋಜನಯೆಲ್ಲಿರತವ್ ಉದೆಯೂೋಗಿಗಳ ವೆೋತನ ಬಿಲ್ಗಳನತು ತಯಾರಿಸ್ಲತ ಬೆೋಕಾದ 

ಊಡಿಕೆ ವಿನಾೂಸ್  
ರಾಜೂ ಸಕಾಯರದ ನಿರ್ಮಿತ್ ಉದೆಯೂೇಗಿಗಳ ವೆೇತ್ನ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ವ ಸೊಂಪ್ನ್ಯಮಲ ನಿವಯಹಣಾ 
ವೂವಸೆ್ಥ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸೊಂಸಕರಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯಗಾಗಿ ಕ್ರಡ್ನ ವೆೇತ್ನ್ ಬಿಲಿನ್ನು ಕೆ2ಗೆ 
ಕ್ಳುಹಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಪ್ರತ್ರನಿಯೇಜನೆರ್ಲ್ಲಿರನವ ಉದೆಯೂೇಗಿಗಳ ವೇೆತ್ನ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು  
ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್ ಮಯಲಕ್ ಸೊಂಸಕರಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗದೆೇ ಇರನವುದರಿೊಂದ ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, 
ಕೆ2 ಸವಿವರ ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ (ಡಿಸಿ) ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಲನ ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ, ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಠೆೇವಣಿ16 ಖಾತೆಗಳಿೊಂದ ಇತ್ರ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಯರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ ವೆೇತ್ನ್ದ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ಯು ಸೊಂಸಕರಿಸಲನ 'ಇತ್ರೆ ಬಿಲ'(ಮಿಸಲೆೇನಿರ್ಸ್ ) ವಗಯವನ್ನು ಬಳಸಲನ ಕೆ2 ಅವಕಾಶ 
ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. 
ಊಡಿಕೆ ಪ್ರದೆರ್ (ಇನ್ ಪ್ನಟ ಸಿಕರೇನ್) ವಿನಾೂಸದಲ್ಲ ಿಕಳೆಗ ೆಹೆೇಳಿದೊಂತ್ಹ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳಿದದವು ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ: 
I. ಪ್ರತ್ರ ಬಾರಿ ವೆೇತ್ನ್ದ ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಸನವಾಗ ಅದೆೇ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಹೆಯಸದಾಗಿ 

ನ್ಮಯದ್ಧಸಬೇೆಕಾಗನತ್ುದೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಲಭೂವಿರನವ ದತಾುೊಂಶವನೆುೇ ಮರನ-ನ್ಮಯದ್ಧಸನವುದನ್ನು 

 
16 ಪ್ನರಸಭೆರ್ ನಿಧಿಗಳು ಸ್ೆೇರಿದೊಂತೆ ಎಲಾಿ ಸಥಳಿೇರ್ ನಿಧಿಗಳ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತೊೇಕ್ ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಠೆೇವಣಿಗಳ ರಯಪ್ದಲ್ಲಿ 

ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ುದೆ.  ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವೆೇತ್ನ್, ವೆೇತ್ನೆೇತ್ರ, ಸಹಾರ್ಾನ್ನದಾನ್., ಇತಾೂದ್ಧ ಸ್ೆೇರಿದೊಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾವತ್ರ 
ವಹಿವಾಟ್ನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗನತ್ುದ.ೆ 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ತ್ಪ್ಲಿಸಲನ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ತ್ರೊಂಗಳ ವೆೇತ್ನ್ದ ಬಿಲ ಗಳಿೊಂದ ಚಾರಿತ್ರರಕ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು 
ಪ್ಡೆರ್ಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ. 

II. ಚಾರಿತ್ರರಕ್ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ದೃಢೇಕ್ರಿಸನವ ರ್ಾವುದೆೇ ವೂವಸೆ್ಥಯಿಲಿದ ಕಾರರ್ ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ 
ಸ್ಾಧನ್ವು ಒೊಂದೆೇ ತ್ರೊಂಗಳಿಗ ೆ ಹಲವಾರನ ಬಾರಿ ವೆೇತ್ನ್ದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಲನ 
ಅನ್ನಮತ್ರಸನತ್ುದೆ. 

III. ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ವು ವೆೇತ್ನ್ದ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಆದಾರ್ ತೆರಿಗರೆ್ ಟ್ಟಡಿಎಸ್  
ಕ್ಡಿತ್ಕಕೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿಲಿ. ಇದನ ಆದಾರ್ ತೆರಿಗ ೆಕಾಯದರ್ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 194ಜಿಗ ೆಮಾತ್ರ ಟ್ಟಡಿಎಸ್  
ಕ್ಡಿತ್ಕೆಕ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸನತ್ುದೆ. 

IV. ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ವು ಉದೆಯೂೇಗಿರ್ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಭವಿಷೂ ನಿಧಿ, ಹೆಯಸ ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿ 
ಯೇಜನೆರ್ ಉದೆಯೂೇಗದಾತ್ರ ವೊಂತ್ರಗೆ, ಜಿೇವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಪ್ಲರೇಮಿರ್ೊಂ, ಕ್ನಟ್ನೊಂಬ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ ನಿಧಿ ಮನೊಂತಾದ ಕ್ಡಿತ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿಲಿ. 

ಒಟ್ಾಟರೆ ಕ್ಡಿತ್ಗಳನ್ನು ಒೊಂದೆೇ ಮೊತ್ುವಾಗಿ ಮಾತ್ೃ ಇಲಾಖೆಗ ೆರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಡಿತ್ಗಳ ವಿೊಂಗಡ್ಣಾ 
ವಿವರಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ತ್ಪ್ಲಿಸಬಹನದಾದ ಪ್ತ್ರ ವೂವಹಾರಕಕೆ 
ದಾರಿರ್ಾಗಿತ್ನು. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅೊಂತ್ರಮ ಏಜನೆಿಿಗಳಿಗ ೆ ವಾಸುವಿಕ್ ಜಮರ್ ವಿವರಗಳು ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿ 
ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ.  
ವೆೇತ್ನ್ದ ಪಾವತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸವಿವರ ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ವಿನಾೂಸಗಯೆಳಿಸಲಾಗಿಲಿ ಮತ್ನು ಇದನ್ನು 
ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸನವವರೆಗ ೆ ಇದಯೆೊಂದನ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ್ ವೂವಸೆ್ಥರ್ಾಗಿತ್ನು ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಪ್ರಸನುತ್, ಇದನ ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್ ವೆೇತ್ನ್ದ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲಾಗನವ ವೂವಸೆ್ಥರ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆರ್ಾಗಿರನವ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗದೆನಕೆಯಳಳದೆಯೇ 
'ಇತ್ರ ೆಬಿಲ'/'ಸವಿವರ ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ ಬಿಲ ' ಆಯಕರ್ನ್ನು ಬಳಸಲನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಇಲಾಖೆರ್ನ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ರರ್ ವೆೇತ್ನ್ದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್ ರಿೇತ್ರರ್ ಒೊಂದೆೇ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸೊಂಸಕರಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ. 
3.6.3 ಅನತದಾನ ಸೆಳೆಯತವ್ುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಥವೋಕತಯನ ರಸ್ಥೋದಿ ವಿಧಾನದ ಬಳಕೆ  
ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಸಿೇದ್ಧರ್ನ ಒೊಂದನ ಬಿಲ ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿದನದ ಅದನ ಸರಳ ರಶೇದ್ಧರ್ ರಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಹರ್ವನ್ನು 
ಪಾವತ್ರಸಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. ಇದರಡಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ಕೆಿೈಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ನಗೊಂಟ್ನ ರಯಪ್ದ ಪ್ರಿಹಾರ 
(ಅಪ್ಘಾತ್/ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕ್ ಸ್ಾವು), ಮಾಸಿಕ್ ಪಾವತ್ರಗಳಾದ ಸೊಂಧ್ಾೂ ಸನರಕ್ಷಾ ಯೇಜನೆ, ವೃದಾಿಪ್ೂ ವೆೇತ್ನ್, 
ವಿಧವಾ ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿ, ದೆೈಹಿಕ್ ವಿಕ್ಲಚೆೇತ್ನ್ರ ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿ ಮತ್ನು ಮೃತ್ ಸಕಾಯರಿ ನೌಕ್ರರ ಕ್ನಟ್ನೊಂಬಕೆಕ 
ಇಡಿಗೊಂಟ್ನ ಮೊತ್ುದ ಪಾವತ್ರ, ಇತಾೂದ್ಧಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ನೆೇರ ಪಾವತ್ರಗಳು ಸ್ೆೇರಿವ.ೆ 
ಆರ್ಥಯಕ್ ನಿರ್ಮಗಳು ಈ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಸಿೇದ್ಧರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಳೆರೆ್ಲಾಗಿರನವ ಹರ್ದಲ್ಲ ಿಬಳಸಲಾದ 
ಮೊತ್ು ಮತ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ಧರನವ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಬಳಕ ೆ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ, 
ಪಾವತ್ರಗಲಿದ ಸವಿವರ ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ (ಎನ್ ಡಿಸಿ) ಬಿಲ ಗಳು, ಮನೊಂಗಡ್ಗಳ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ ೆಮನೊಂತಾದ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಅನ್ನಸರಣಾ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸನವುದ್ಧಲಿ. ಬಳಕರೆ್ ಅೊಂತ್ೂದವರೆಗ ೆ
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆರ್ ಅಗತ್ೂವಿರನವ ಹರ್ ಮತ್ನು ಉಳಿಕೆರ್ ವರದ್ಧರ್ನ್ನು ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಶೇದ್ಧ ಬಿಲ ಗಳ 
ಮಯಲಕ್ ಸೊಂಸಕರಿಸಬಾರದನ. ಇದಕಾಕಗಿ ಈ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಶೇದ್ಧ ಬಿಲ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕೆಿೈಮ ನ್ 
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೆಿೈಮ ನ್ ವಗಯವನ್ನು ಗನರನತ್ರಸನವ ಅಗತ್ೂವಿದ.ೆ ಹರ್ ಸ್ೆಳರೆ್ನವುದಕಾಕಗಿ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ 
ರಶೇದ್ಧಗಳ ಬಿಲ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರವು ಮಾಮಯಲ್ಲನ್ೊಂತ್ಹ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ 
ರಶೇದ್ಧ) ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ.   
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2015-16ರಿೊಂದ 2020-21ರವರೆಗಿನ್ (ಆಗಸ್ಟ 2020ರವರೆಗ)ೆ ₹2,47,735.53 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ 
3,46,582 ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಶೇದ್ಧಗಳ ವಗಯದ ಬಿಲ ಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯಿೊಂದ, ₹1,45,442.01 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ 
(ಶೆೇಕ್ಡಾ 59) 68,885 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು (ಶೆೇಕ್ಡಾ 19) ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ವಗಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೆಳರೆ್ಲಾಗಿತ್ನು ಎೊಂಬನದನ 
ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧತ್ನ. ಈ ರಿೇತ್ರ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ವಗಯದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೆಳರೆ್ಲಾದ ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ 2015-
16ರಲ್ಲಿ 38ರಿೊಂದ 2019-20ರಲ್ಲ ಿ23,242ಕಕೆ ಏರಿದ ೆಎೊಂಬನದನ್ಯು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ ಈ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ 
ಕೆಿೈಮ ವಗಯದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ಲನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಯೆಟ್ಟಟತಾುದದೊಂರಿೊಂದ ಇದನ 
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ದ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ, ಹಾಗಯ ಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿ ಕೆ2 
ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಗನರ್ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುದೆ. 
ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳು ಮತ್ನು ಸ್ಾವರ್ತ್ು ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆಅನ್ನದಾನ್ದ ಪಾವತ್ರರ್ನ್ಯು ಸಹ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ 
ರಶೇದ್ಧ ಬಿಲ ಗಳ ಮಯಲಕ್ ಸ್ೆಳದೆನ ಪಾವತ್ರಸನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಈ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳು ಅೊಂತ್ರಮ 
ಪಾವತ್ರರ್ ಸವರಯಪ್ದಲ್ಲಿಲಿದ ಕಾರರ್ ಮತ್ನು ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳು ಬಳಕರೆ್ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೇೆಕಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ, ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಸಿೇದ್ಧಗಳ ಮಯಲಕ್ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರನವುದನ 
ಕ್ರಮಬದಿವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.  2016-20ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ₹11,914 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ ಅನ್ನದಾನ್ವನ್ನು 862 
ಸಿವೇಕ್ತ್ಯನ್ ರಸಿೇದ್ಧ ಕೆಿೇಮ ವಗಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೆಳದೆ್ಧರನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ.  
3.6.4 ಸಾಮಾನೂ ಭ್ವಿಷ್ೂ ನಿಧಿ ಬಿಲತಿಗಳು  
ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಭವಿಷೂ ನಿಧಿ (ಜಿಪ್ಲಎಫ್) ಕೆಿೈಮ ವಗಯದಲ್ಲಿ ಅೊಂತ್ರಮ ಹಿೊಂಪ್ಡೆರ್ನವಿಕೆ ಮತ್ನು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ್ 
ಮನೊಂಗಡ್ದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಲನ ಮತ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಕೆ2 ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದ.ೆ 
ಉದೆಯೂೇಗಿರ್ ಕಜೆಿಐಡಿ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ ಎರ್ಚ ಆರ ಎಮ ಎಸ್ ನಿೊಂದ ಉದಯೊೇಗಿರ್ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ನವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಹೆಯೊಂದ್ಧದ ೆ
3.6.4.1 ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಒಂದಕಕಂತ ಹೆಚ್ತಚ ಬಾರಿ ಸ್ಲ್ಲಸಿ್ಲಾಗಿದೆ  
ಜಿಪ್ಲಎಫ್  ನ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಇವರ 
ದೃಢೇಕ್ರರ್ದ ಅನ್ನಸ್ಾರ ಪಾವತ್ರಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆೇಿಷಣೆರ್ನ 434 ವೂಕಿುಗಳ ಕಜೆಿಐಡಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಒೊಂದಕಿಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಬಾರಿ ಸೊಂಸಕರಿಸಲಾಗಿದ ೆಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. ₹45.80 ಕಯೆೇಟ್ಟ 
ಮೊತ್ುದ 873 ಅೊಂತ್ಹ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಿದದವು. ಈ 873 ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲನಕ ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಕಜೆಿಐಡಿಗಳಿಗ ೆಸ್ೇೆರಿದ 
ಎೊಂಟ್ನ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಒೊಂದೆೇ ಮೊತ್ುದೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಎರಡೆರಡ್ನ ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ನು, ಇದನ ಪ್ರಿಶೇಲನೆ ಮತ್ನು 
ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. 
ಮಾದರಿ್ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಾಗಿ್ಎಂಟತ್ಬಿಲ್ಗಳನತು್ಮಹಾಲೋೆಖಾಪಾಲರತ (ಲೆಕಕ ಮತತು ಹಕತಕದಾರಿ) ಇವ್ರ್
ದಾಖಲೆಗಳೆ ಂದಿಗೆ್ಪರಿಶಿೋಲನ್ೆಮಾಡಿದಾಗ,್ಅಂತಿಮ್ಬಿಲಿನತು್ಎರಡ್ತ್ಬಾರಿ್ಸ್ಲ್ಲಸಿ್ತವ್್ಮಯಲಕ್
ಲಭ್ೂವಿರತವ್್ಮೊತುಕಕಂತ್ಹೆಚಿಚನ್ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅಂತಿಮ್ಮೊತುವ್ನತು್ಡಾಯ್ಮಾಡಿರತವ್ುದತ್ಕಂಡ್ತಬಂದಿತತ.್
ಜಿಪ್ಲಎಫ್್ಸ್ಂಖೊ EDN 82611 ಹೆಯಂದಿರತವ್ ಉದೆಯೂೋಗಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ್ಹಿಂಪಡೆಯತವ್ ಜಿಪ್ಲಎಫ್್
ಮೊತು ₹10,07,314್ಅನತು್ಎರಡ್ತ ಬಾರಿ (ಏಪ್ಲಯಲ 2019ರಲ್ಲಿ ಒಮಮ ಮತತು ಮೋ 2019ರಲ್ಲಿ ಒಮಮ) 
ಪಾವ್ತಿಸ್ಥರತವ್ುದರಿಂದ್₹10,07,314 ಹೆಚ್ತಚವ್ರಿ ಪಾವ್ತಿಯಾಗಿದ)ೆ. 

ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ವೊಂತ್ರಗೆ ಮೊತ್ು ಮತ್ನು ಉಳಿಕ ೆಶಲ್ಲಕನ್ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಹಿೊಂಪ್ಡೆರ್ಲನ 
ಎರಡ್ನ ಕ್ೊಂತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ೂರ್ಥಯಪ್ಡಿಸಿದ ೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಕೆ2 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ವೊಂತ್ರಗೆ ಮತ್ನು ಉಳಿಕೆ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತೊೇಕಿಸದ್ಧರನವುದನ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದೊಂತ್ಹ ಪ್ರಕ್ರರ್ದ 
ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ಲ್ಲ ಿ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದೊಂತ ೆ ಎರಡ್ನ ಬಾರಿ ಪಾವತ್ರರ್ ಅಪಾರ್ಕೆಕ ದಾರಿರ್ಾಗನತ್ುದೆ ಎೊಂದನ 
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ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಹಿೊಂತೆಗತೆ್ದ 
ಸವರಯಪ್ವನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಮತ್ನು ದೃಢೇಕ್ರಿಸಲನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
3.6.4.2 ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಮತಂಗಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಅಂತಿಮ ಹಿಂತ್ೆಗೆತದ ಬಿಲ್ಗಳ ನಂತರ ಸ್ಂಸ್ಕರಿಸ್ಲಾಗಿದ ೆ 
ಈ ಮೊದಲೆೇ ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಇತ್ೂರ್ಥಯದ ಬಿಲಿನ್ನು ರಚಿಸಲಾದ ಉದೆಯೂೇಗಿಗೆ ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ್ 
ಮನೊಂಗಡ್ ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನಿಬಯೊಂಧಿಸನತ್ುದೆ.  ದಯೆೇಷ ಸೊಂದೆೇಶ ತೆಯೇರಿಸನವ ಪ್ರದೆರ್ 
ಸಿಕರೇನ್ ಶಾಟ ಅನ್ನು ಈ ಕಳೆಗ ೆತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: 

 
ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ, ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ ಪಾವತ್ರಸಲಾದ ನ್ೊಂತ್ರ ₹14.69 
ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ುದ 11 ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಮನೊಂಗಡ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಈ ಕಜೆಿಐಡಿ ಸೊಂಖೂೆಗಳಿಗ ೆ ಪಾವತ್ರಸಲಾಗಿದ ೆ
ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. 
3.6.5 ನಿವ್ೃತಿು ನಂತರದ ರಜೆ ನಗದಿೋಕರರ್ದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಪಯಕ ದೃಢೋಕರರ್ ನಿಯಂತಯರ್ಗಳು  
ಮರರ್ ಅರ್ಥವಾ ನಿವೃತ್ರು ಉಪ್ದಾನ್, ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿರ್ ಪ್ರಿವತ್ಯನೆ, ನಿವೃತ್ರುರ್ ನ್ೊಂತ್ರ ರಜೆ ನ್ಗದ್ಧೇಕ್ರರ್ 
ಮನೊಂತಾದ ಸ್ೆೇವಾ ನಿವೃತ್ರುರ್ ನ್ೊಂತ್ರದ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳು ಸ್ಾಮಾನ್ೂವಾಗಿ ಪ್ನನ್ರಾವತ್ರಯತ್ವಲಿದ 
ಒೊಂದನ ಬಾರಿರ್ ಪಾವತ್ರಗಳಾಗಿರನತ್ುವೆ. ʼಮರರ್ ಅರ್ಥವಾ ನಿವೃತ್ರುರ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಅೊಂತ್ರಮ ರಜೆ 
ನ್ಗದ್ಧೇಕ್ರರ್ʼ ಕೆಿೈಮ ವಗಯದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಸಕರಣೆಗ ೆಕೆ2 ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸನತ್ುದೆ. ನ್ಗದ್ಧೇಕ್ರರ್ 
ಆಗಬೆೇಕಿರನವ ಗಳಿಕೆ ರಜೆರ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಿದ ಕ್ಯಡ್ಲೆೇ ಪಾವತ್ರಸಬೆೇಕಾದ ಮೊತ್ುವನ್ನು 
ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ನತ್ುದೆ.  ರಜೆ ನ್ಗದ್ಧೇಕ್ರರ್ಕಾಕಗಿ ಒಬಬ ಉದೆಯೂೇಗಿಗೆ ಗರಿಷಾ 300 ದ್ಧನ್ಗಳ 
ಗಳಿಕ ೆ ರಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಿೈಮ ವಗಯದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳ 
ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ 648 ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಕಜೆಿಐಡಿ ಸೊಂಖೂೆಗಳಿಗ ೆಸ್ೆೇರಿದ ಒಟ್ನಟ 1,329 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ₹37.59 ಕಯೆೇಟ್ಟ 
ಮೊತ್ುಕಕೆ ಒೊಂದಕಿಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಬಾರಿ ಸೊಂಸಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ 
ಆದೆೇಶ/ದೃಢೇಕ್ರರ್ ಆದೆೇಶವನ್ನು ಅಪ್ ಲೆಯೇರ್ ಮಾಡ್ಲನ ರ್ಾವುದೆೇ ನಿಬೊಂಧನೆ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿೊಂದ 
ಎರಡ್ನೆೇ ಕೆಿೈಮ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗಿಲಿ. ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭೂವಿರನವ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೇಲೆ ಎರಡ್ನೆೇ ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಲ ಗಳ ವಿಶಾವಸನಿೇರ್ತೆರ್ನ್ಯು ಕ್ಯಡ್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ.  
ಪ್ಯರಕ್ ಕೆಿೈಮ ಗಳ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದೆೇ ಉದೆಯೂೇಗಿಗೆ ಅೊಂತ್ರಮ ರಜೆ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳನ್ನು ಒೊಂದಕಿಕೊಂತ್ 
ಹೆಚ್ನು ಬಾರಿ ಸೊಂಸಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಕ್ ಕೆಿೈಮ ಗಳು ಮತ್ನು ಎರಡ್ನೆೇ ಕೆಿೈಮ ಅನ್ನು ಪ್ಯರಕ್ ಕೆಿೈಮ ಎೊಂದನ 
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ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸನವ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತೊೇಕಿಸಲನ ಕೆ2 ನಿಬೊಂಧನೆರ್ನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧಲಿ ಎೊಂಬನದನ ವಾಸುವ 
ಅೊಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿೊಂದ ಎರಡರೆಡ್ನ ಬಾರಿ ಪಾವತ್ರರ್ ಅಪಾರ್ಕಕೆ ಗನರಿರ್ಾಗನವ ಸೊಂಭವವಿದೆ. 
ಬಿಲ್ಗಳನತು ಹಲವ್ು ಬಾರಿ ಸ್ಂಸ್ಕರಿಸ್ತವ್ ಅಪಾಯವ್ನತು ತಪ್ಲಿಸ್ಲತ ಅಂತಿಮ ಪಯಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಿಲ್ಗಳ ಸ್ಥದದಪಡಿಸ್ತವ್ಲ್ಲಿ ದೃಢೋಕರರ್ ನಿಯಂತಯರ್ಗಳನತು ಬಲಪಡಿಸ್ತವ್ುದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ. 
3.6.6 ನಿವ್ೃತಿುಯ ನಂತರವ್ೂ ನೌಕರರಿಗೆ ವೆೋತನ ಪಾವ್ತಿಗಳನತು ಮತಂದತವ್ರೆಸ್ಥರತವ್ುದತ  
ಒಬಬ ಉದಯೊೇಗಿಗ ೆ ನಿವೃತ್ರು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ರಸನವುದನ ಆತ್ ಸಕಾಯರಿ ಸ್ೆೇವಯೆಿೊಂದ ನಿವೃತ್ರು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧದಾದನೆ ಎೊಂಬನದರ ಸಯಚ್ನೆರ್ಾಗಿದೆ. ಉದೆಯೂೇಗಿ ನಿವೃತ್ುನಾದ ನ್ೊಂತ್ರ, ನಿವೃತ್ರುರ್ ಸೊಂಗತ್ರರ್ನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳನ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಬೇೆಕ್ನ. ಆದಾಗಯೂ, ಬಿಲ ಪೆಯರಸ್ೆಸಿೊಂಗ್ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಮತ್ನು ಉದೆಯೂೇಗಿಗಳ ಮಾಸಟರ ದತಾುೊಂಶವು ಸ್ಾಕ್ಷನಟ ದೃಢೇಕ್ರರ್ ವೆೈಶಷಟಾಗಳನ್ನು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.  2019-20ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ರಸಲಾದ ಜಿಪ್ಲಎಫ್  
ಅೊಂತ್ರಮ ಬಿಲ ಗಳ ಜೆಯತೆಗ ೆ ನಿವೃತ್ರುರ್ ದತಾುೊಂಶ ಮತ್ನು ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಪಾವತ್ರ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ಗಳ 
ನ್ೊಂತ್ರ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರನವ ವೆೇತ್ನ್ ಪಾವತ್ರಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗಿನ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ತ್ನಿಖೆರ್ನ 257 ಉದೆಯೂೇಗಿಗಳಿಗೆ 
2019-20ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಬಿಲ ಪಾವತ್ರರ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಒಟ್ನಟ ₹1,53,35,067 ಮೊತ್ುದಷನಟ 
ವೆೇತ್ನ್ವನ್ನು ಪಾವತ್ರಸಿರನವುದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಈ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ 
ನಿವೃತ್ರು/ಸ್ಾವಿನ್ ನ್ೊಂತ್ರವೂ ವೆೇತ್ನ್ವನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಸಲಾಗಿತ್ನು. ಕೆಿೈಮ ಗಳನ್ನು 
ದೃಢೇಕ್ರಿಸಲನ ಮತ್ನು ತ್ರರಸಕರಿಸಲನ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ದತಾುೊಂಶವು ಅದೆೇ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭೂವಿದದರಯ, 
ದೃಢೇಕ್ರರ್ವನ್ನು ಕೈೆಗಯೆಳಳದೆಯೇ ಈ ಕೆಿೈಮ ಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ರಸಲಾಗಿತ್ನು. ಈ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ತ್ನಿಖೆರ್ 
ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿರನವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಎಲಾಿ ಹೆಚ್ನುವರಿ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ತೆು ಹಚ್ುಲನ ಕ2ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಲಭೂವಿರನವ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ದತಾುೊಂಶದ ಸಮಗರ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ ಅಗತ್ೂವಿದ.ೆ 

ನಿದಶಯನ 

ಉದೆಯೂೋಗಿಯಬಬರತ ಸ್ವಯಂನಿವ್ೃತಿು ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ 30 ನವಂೆಬರ 2019ರಂದತ ನಿವ್ೃತುರಾದರತ.  2 
ಮಾಚಯ 2020ರಂದತ ಅವ್ರ ಜಿಪ್ಲಎಫ್ ಅಂತಿಮ ಪಾವ್ತಿ ಬಿಲಿನತು ಅಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಾಯತತ ಮತತು 
ಪಾವ್ತಿಸ್ಲಾಯತತ. ಈ ಉದೆಯೂೋಗಿಗೆ ವೆೋತನ ಪಾವ್ತಿಯನತು2020-21ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯಯ 
ಮತಂದತವ್ರಿಸ್ಲಾಗಿತತು ಎಂಬತದನತು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯತತ. 
 

3.6.7 ಸ್ಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತತು ಸ್ಲ್ಲಿಕೆ ಮೋಲ್ಲನ ನಿಯಂತಯರ್ಗಳು  
ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ ವೆಚ್ುಗಳ ಕೈೆಪ್ಲಡಿ, 1958, ನಿರ್ಮ 36ರಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಡಿಡಿಓಗಳು ಸೊಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ (ಏಸಿ) 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನವ ಮಯಲಕ್ ಹರ್ವನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ಲನ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಯೊಂದ್ಧದಾದರ ೆಮತ್ನು ಎನ್ ಡಿಸಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು (ಅೊಂತ್ರಮ ವೆಚ್ುಕೆಕ ಸಮರ್ಥಯನಿೇರ್ ವೇಚ್ರ ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ, ಖಜಾನೆಗಳ ಮಯಲಕ್, ಏಸಿ ಬಿಲ  
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತ್ರೊಂಗಳ ನ್ೊಂತ್ರದ ತ್ರೊಂಗಳ 15ನೆೇ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ಕೆಕ ಮೊದಲನ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ 
ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕಿರನತ್ುದೆ. ತ್ಕ್ಷರ್ದ ವಿತ್ರಣೆಗ ೆ ಅಗತ್ೂವಿಲಿದೆ ಖಜಾನಯೆಿೊಂದ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಮೊತ್ುವನ್ನು ತೆಗರೆ್ಲಾಗಿಲ ಿಎೊಂಬನದನ್ನು ಸಿಓಗಳು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಬೆೇಕ್ನ ಮತ್ನು ಹೆಯಸ 
ಏಸಿ ಬಿಲಿನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕ ೆಮಾಡ್ನವ ಮೊದಲನ ಈ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಇತ್ೂರ್ಥಯಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದ ೆ
ಎೊಂಬನದನ್ಯು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಬೆೇಕ್ನ.  
ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆೇ ಇರನವುದರಿೊಂದ 2019-20ರ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ಅವಧಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ₹9.16 
ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೌಲೂದ 58 ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ಧವ ೆಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
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ಸ್ೆಳರೆ್ಲಾಗಿರನವ ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕರೆ್ನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ 
ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಲಿ. 
ಬಾಕಿಯಿರನವ ಏಸಿ ಬಿಲನಿಗಳ ತ್ರೇರನವಳಿರ್ಾಗನವವರಗೆಯ ಡಿಡಿಓರವರಿೊಂದ ರ್ಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ರರ್  
ಸಲ್ಲಿಕಗೆೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡ್ದ್ಧರನವ ಮಯಲಕ್ ಕ್ಠಿರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ವನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲಾಗನತ್ರುದೆಯೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ  ೨೦೨೧). 
3.6.8 ಎನ್ಡಿಸ್ಥ ಬಿಲ್ಗಳ ಸ್ಲ್ಲಿಕೆ ಬಗೆೆ ಸಾಕರ್ಷಟರದ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ ನಿಯಂತಯರ್ಗಳು  
ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಕೆ ಮತ್ನು ಸಲಿ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಅೊಂತ್ರಮಗಯೆಳಿಸಲಾದ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೇಲೆ ವಿನಾೂಸಗಯೆಳಿಸಿರನವೊಂತ್ಹ ಕ2ೆ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್, ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಾರಿಸಲನ ಮತ್ನು ಎನ್ ಡಿಸಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಪ್ರತ್ರ ಏಸಿ ಬಿಲ ಗ ೆಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ 
ಅನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಏಸಿ ಬಿಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಡಾರ ಮಾಡಿದ ಹರ್ದ್ಧೊಂದ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ುದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಪ್-ವೇಚ್ರ ಗಳ ವಾಸುವ ರಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಏನಾದರಯ ಉಳಿಕೆ ಇದದಲಿ್ಲ, 
ಅದನ್ನು ಸಕಾಯರದ ಖಾತೆಗ ೆಮರನ-ಜಮ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳ 
ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯಿೊಂದ ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳು ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದವು: 

➢ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಸನವಾಗ, ಏಸಿ ಬಿಲ ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಉಳಿಕೆ 
ಮೊತ್ುವಿದದರೆ, ಚ್ಲನ್ ರಚ್ನೆರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಉಲೆೇಿಖಿಸಲಾದ ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್/ 
ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೂೆರ್ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪಿ್ಲಕೇೆಶನ್ ಚ್ಲನ್ ಉಲೆಿೇಖ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು 
ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ಬೇೆಕ್ನ. ಆದರ,ೆ ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಚ್ಲನ್  ಸೊಂಯೇಜಿಸಲನ 
ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

➢ ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಜಮ ಮಾಡ್ಲನ ಚ್ಲನ್ ರಚ್ನೆ 
ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇೆಕಿತ್ನು. ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಕರೆ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಚ್ಲನ್ ರಚ್ನೆ 
ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ ಒದಗಿಸಿಲಿದ್ಧರನವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶ ೆೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 

➢ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಅನ್ನಸ್ಾರ, ಬಳಕದೆಾರನ್ನ ಉಳಿಕೆ ಶಲ್ಲಕಗಾಗಿ ಚ್ಲನ್ ಉಲೆಿೇಖ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು 
ನ್ಮಯದ್ಧಸನವ ಆಯಕರ್ನ್ಯು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಒದಗಿಸಬೇೆಕ್ನ. ಅಪ್ಲಕಿೇೆಶನ್ ಚ್ಲನ್ ಉಲೆಿೇಖ 
ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಲನ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೇಡ್ನತ್ುದೆರ್ಾದರಯ, ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ನವ 
ಮೊದಲ್ಲನ್ ರ್ಾವುದೆೇ ಚ್ಲನ್ ಉಲೆಿೇಖ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ಯು ಅನ್ನಮತ್ರಸನತ್ುದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಚ್ಲನ್ ಸೊಂಖೂೆ ಉಲೆಿೇಖದ ಮಾಹಿತ್ರ 
ಒದಗಿಸನವುದರ ಬಗೆಗಿನ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳು ಸ್ಾಕ್ಷ್ಟ್ಟಲಿವಾಗಿವೆ. 

➢ ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸ್ೆಳದೆ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ್ಧೊಂದ ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಇರನವ ಅೊಂತ್ರಮ 
ಗಡ್ನವು ಕಲೆವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗ ೆ
ಪ್ಶನಸೊಂಗೆಯೇಪ್ನ ೆ(2 ತ್ರೊಂಗಳುಗಳು), ಕಾಲೆೇಜನ ಶಕ್ಷರ್ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರನ (ವಿದಾೂರ್ಥಯವೆೇತ್ನ್ಕಾಕಗಿ 
12 ತ್ರೊಂಗಳುಗಳು) ಇತಾೂದ್ಧ. ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಡಿಡಿಓಗಳು ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕಾದ 
ಸಮರ್ದ ಮಿತ್ರಗಳ ಸಯಕ್ು ಸೊಂರಚ್ನೆರ್ ಅಗತ್ೂವಿತ್ನು. ಇಲಾಖಾವಾರನ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓವಾರನ 
ಸಮರ್ಮಿತ್ರರ್ ಸೊಂರಚ್ನೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದದರಯ, ಈ 
ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗಿಲಿ. 

ಏಸಿ ಬಿಲ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಅರ್ಥವಾ ಮರನಪಾವತ್ರ ಮಾಡಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ಕೆಕ ಮನೊಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವತ್ರಸಿದ 
ಚ್ಲನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ  ಜೆಯತೆಗ ೆ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕ ೆ ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದ್ಧಲ ಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ ಸಯಕ್ು ಕ್ರಮ ಕೈೆಗಯೆಳಳಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). 
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ಏಸಿ ಬಿಲ ಗಳ ಇತ್ೂರ್ಥಯಕಾಕಗಿ 30 ದ್ಧನ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತ್ರರ್ನ್ನು ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿವೆ. 
3.6.9  ಡಿಸ್ಥ ಬಿಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಿೈಮ ಪಯಕಾರಗಳ ಅಸ್ಮಪಯಕ ವ್ಗಿೋಯಕರರ್   
ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಪ್ರಕಾರದ (ಸಿಟ್ಟಎಸ್-೫) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ಕೆಿೈಮ ವಗಯದ ಮಾಸಟರ ಟ್ೆೇಬಲ, ಒೊಂದನ 
ವಿವಿಧರಯಪ್ಲ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರದ ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಅನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿವಿಧರಯಪ್ಲ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕೆಯೊಂಡ್ನ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸನವಾಗ, ಆಯಕಗಾಗಿ ಎಲಾಿ 15-ಅೊಂಕಿರ್ ಅರ್ವೂರ್ ಲೆೈನ್ ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರದೆರ್ನ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. ಇದನ ಬಳಕದೆಾರರಿೊಂದ ತ್ಪಾಿದ ಆಯಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ನು ಬಿಲ ಗಳ ತ್ಪಾಿದ 
ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ಕಕೆ ದಾರಿಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. 2015-16ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿ ಬಿಲ ಕೆಿೈಮ 
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯಕ ಮಾಡ್ನವ ಮಯಲಕ್ ಡಿಡಿಓಗಳು ₹30,678.01 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ 3,71,273 ಡಿಸಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸೊಂಸಕರಿಸಿದದರನ (ಅನತಬಂಧ 3.6). ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರವೂ ವೆಚ್ುದ ಸವರಯಪ್ದ ಕ್ನರಿತ್ನ ಹೆಚ್ನುವರಿ 
ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇೆಕ್ನ. ವೆಚ್ುದ ಸವರಯಪ್ವನ್ನು ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸದೆಯೇ ವಿವಿಧರಯಪ್ಲ ಕೆಿೈಮ 
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರನವುದನ ಹೆಚಿುನ್ ಹರ್ವನ್ನು ಈ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ೆಳರೆ್ನವಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತ್ನ. 
3.6.10  ಕ2ೆವಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಯರಾತಿ ಆದೋೆಶಗಳು ಲಭ್ೂವಿಲಿದಿರತವ್ುದತ  
ರ್ಾವುದೆೇ ಬಿಲ ರಚ್ನೆಗ ೆಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶವು ಒೊಂದನ ಪ್ಯವಾಯಪೆೇಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಕೆ2 ಮಯಲಕ್ 
ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೇೆಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಮತ್ನು ನಿೇಡಿದಾಗಲೆಲಾ,ಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಬಿಲ ರಚ್ನೆ 
ಪ್ರದೆರ್ಲ್ಲಿ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೇೆಶಗಳನ್ನು ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ನತ್ುದೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಆದೆೇಶಗಳು 
ಲಭೂವಿಲಿದ್ಧದದರ,ೆ ಆಡ್ಯರ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಬೇೆಕ್ನ ಮತ್ನು ಬಿಲ ನ್ ಭೌತ್ರಕ್ ಪ್ರತ್ರರ್ನ್ನು ಪೆಯೇಷಕ್ 
ದಾಖಲೆರ್ಾಗಿ ಲಗತ್ರುಸಬೇೆಕ್ನ. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್  ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶವನ್ನು ಸ್ಾಕಾನ್ ಮಾಡ್ಲನ ಮತ್ನು 
ಅಪ್ ಲೆಯೇರ್ ಮಾಡ್ಲನ ಆಯಕರ್ನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ. 
ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶ ರಚ್ನೆ ಮತ್ನು ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಹರ್ಕಾಸನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತಾೂಯೇಜನೆ ಮಾೂಪ್ಲೊಂಗ್ 
ಪ್ರಕಿರಯಗಳು ಇನ್ಯು ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯೊಂಡಿರಲ್ಲಲ ಿ ಮತ್ನು ಸಿದದತಾ ಹೊಂತ್ದಲಿ್ಲವೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 2015-16ರಿೊಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ, ₹4,25,552.94 ಕಯೆೇಟ್ಟ 
ಮೊತ್ುದ ಒಟ್ನಟ 45,35,988 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಕೆ2 
ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ನ್ಲ್ಲಿರನವ ಈ ಬಿಲ ಗಳು ವಿದನೂನಾಮನ್ವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ. ಇವು ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶದ ಉಲೆಿೇಖ ಮಾತ್ರ ಹೆಯೊಂದ್ಧದದವು. ಬಿಲ 
ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ, ಅನತಬಂಧ 3.7ರಲ್ಲಿ ತಯೆೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ, ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೇೆಶದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ಬೆೇಕಾದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ನ್ೊಂತ್ಹ ಅನ್ನಪ್ರ್ನಕ್ು ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಲಾಗಿತ್ನು 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿದ.ೆ ವಿದನೂನಾಮನ್ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ ಜೆಯತೆಗ ೆ
ವಿಶಾವಸ್ಾಹಯವಲಿದ ದತಾುೊಂಶದ ಉಲೆಿೇಖಗಳು ಕ2ೆ ಮಯಲಕ್ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾದ ವೇಚ್ರ ಮಾಹಿತ್ರರ್ 
ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯತೆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದವು. 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶವನ್ನು ಈಗ ಸಿದದಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎೊಂದನ ಇಲಾಖೆರ್ನ ಹೆೇಳಿದ ೆ(ಆಗಸ್ಟ 2020). ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸನವ 
ಮತ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಲ ಗಳಿಗೆ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕ ೆ ಮಾಡ್ನವ ಬಗೊ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ ತ್ರಬೆೇತ್ರಗಳನ್ನು 
ಯೇಜಿಸಲಾಗನತ್ರುದ ೆಮತ್ನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧಕೆ ಮಾಡ್ಲನ ಎರಡ್ಯ 
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆಯಳಳಲಾಗನತ್ುದೆ. ಮೊಂಜಯರಾತ್ರರ್ನ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ವೂವಹಾರವನ್ನು 
ಪಾರರೊಂಭಿಸನವ ಪ್ರಮನಖ ಮಾಹಿತ್ರರ್ಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. ಹಿೊಂದ್ಧನ್ 
ವಷಯಗಳ ಮೊಂಜಯರಾತ್ರ ಆದೆೇಶದ ಅಧಿಕಾರದ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿ, ಕೆ2 ದಾಖಲ್ಲಸಿರನವ ವೇಚ್ರ 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ ಅಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಭೌತ್ರಕ್ ದತಾುೊಂಶದ ಮೇಲೆ ನಿರೊಂತ್ರ ಅವಲೊಂಬನೆರ್ ಅಗತ್ೂ 
ಹೆಯೊಂದ್ಧದ.ೆ 
3.6.11 ಡಿಡಿಓಗಳು ಮೋಲತಸ್ಹಿ ಮಾಡ್ತವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ್ೆ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸ್ಥರತವ್ುದತ  
ಸೊಂಹಿತರೆ್ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳ ಅನ್ನಸ್ಾರ, ಮೇಲನಸಹಿ ಮಾಡ್ನವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ನವ 
ವೂಕಿುಗಿೊಂತ್ ಉನ್ುತ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿರನತಾುರೆ. 2,277 ಡಿಡಿಓಗಳು ಮೇಲನಸಹಿ ಮಾಡ್ನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಿದಾದರೆ ಮತ್ನು ಆಗಸ್ಟ 2020ರ ಅೊಂತ್ೂದವರೆಗ ೆ 2,50,983 ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಅೊಂಗಿೇಕ್ರಿಸಿದದರನ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ, ಬಿಲ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲನಸಹಿ 
ಮಾಡ್ನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಕ್ಳಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ, ಮೇಲನಸಹಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ನತ್ರುರನವ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲನ ಮೇಲನಸಹಿ ಮಾಡ್ನವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸಿ ಬಿಲ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಿ 
ಮತ್ನು ಮತೆಯುಮಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲ್ಲಸಿ ಮತ್ನು ಮೇಲನಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ ಅನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನು 
ಪಾವತ್ರಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕೆಯಡ್ನವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವೂವಸೆ್ಥಯಿೊಂದ ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಿರಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ೂ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗಳನ್ನು 
ಉಲಿೊಂಘಿಸನವುದನ ಮಾತ್ರವಲಿದ ೆ ಬಿಲ ಅದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ನವ ಉನ್ುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿೊಂದ ಹೆಚ್ನುವರಿ 
ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ ೆ ಎೊಂಬ ಸನಳುಳ ಭರವಸೆ್ಗ ೆ ಕಾರರ್ವಾಗನತ್ುದೆ. ಬಿಪ್ಲಆರ  ಯೇಜನಾ ರಿೇತ್ರ 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಟ್ಟರದ ಕಾರರ್ ಗರ್ಕಿೇಕ್ೃತ್ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ತ್ಯವೂಗಳ ಹೊಂಚಿಕರೆ್ನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ವಿಫಲವಾಗಿದ ೆ
ಎೊಂಬ ಅೊಂಶವನ್ಯು ಇದನ ಎತ್ರು ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ.  
ಮೇಲನಸಹಿ ಮಾಡ್ನವ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಯ ಆಗಿರನವ ಡಿಡಿಓ ಒಬಬರನ ಡಿಡಿಓ ಆಗಿ ಮತ್ನು ಮೇಲನಸಹಿ 
ಮಾಡ್ನವ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿ ವಿಭಿನ್ು ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿವಯಹಿಸನತಾುರೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ 
(ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ು ರಿೇತ್ರರ್ವು. ಒೊಂದೆೇ ವೂಕಿುಗೆ ಎರಡ್ನ ಭಿನ್ು ಸವರಯಪ್ದ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸನವುದನ ಕ್ತ್ಯವೂಗಳ ಹೊಂಚಿಕೆರ್ ತ್ತ್ವಕೆಕ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿಲಿ ಎೊಂದನ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. 
3.7 ಬಿಲ್ ಪೆಯಯಸೆಸ್ಥಂಗ್್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್  
ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಡಿಡಿಓಗಳು ಖಜಾನೆಗ ೆಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ಮತ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ 
ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅರ್ಥವಾ ಭೌತ್ರಕ್ವಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ಕ2ೆ ವೂವಸೆ್ಥರ್ ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಕ ೆಮತ್ನು ಸಲಿ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಓ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಬಿಲ ಗಳೊೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ವೂವಸೆ್ಥರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಮೊದಲನ 
ಫರೊಂಟ ಆಫೇಸ್ ಅಸಿಸೆ್ಟೊಂಟ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನತಾುರೆ, ಬಾೂರ್ಕ ಆಫೇಸ್ ಅಸಿಸ್ೆಟೊಂಟ ಮಯಲಕ್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ುದೆ 
ಮತ್ನು ಹೆಚಿುನ್ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗಾಗಿ ಹೆರ್ ಅಕೌೊಂಟ್ೆೊಂಟ ಗ ೆ ರವಾನಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಬಿಲ ಅಪ್ಯರವಿೊಂಗ್  
ಅಫೇಸರ ರವರನ ಎಲಿ ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆಅೊಂತ್ರಮ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿರನತಾುರೆ. ಬಿಲ ತ್ರ್ಾರಿಕೆ 
ಮತ್ನು ಸಲಿ್ಲಕ ೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸದ, ಕೈೆಬರಹದ ಅರ್ಥವಾ ಮನದ್ಧರತ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಕೆ2ಗೆ 
ಪ್ರವೇೆಶಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧರದ ಡಿಡಿಓಗಳು ಸಲ್ಲಿಸನತಾುರೆ. ಕೆ2 ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನವವರಗೆೆ ಮತ್ನು ಎಲಾಿ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆಪ್ರವೇೆಶಾವಕಾಶ ಲಭಿಸನವವರೆಗ ೆಈ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ 
ಲಭೂವಿರನತ್ುದೆ. ಈ ಬಿಲ ಗಳ ದತಾುೊಂಶ ನ್ಮಯದನ್ನು ಫರೊಂಟ ಆಫೇಸ್ ಅಸಿಸೆ್ಟೊಂಟ ಮತ್ನು ಬಾೂರ್ಕ ಆಫೇಸ್ 
ಅಸಿಸೆ್ಟೊಂಟ ಮಯಲಕ್ ಖಜಾನರೆ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದ ೆ ಮತ್ನು ಹೆರ್ ಅಕೌೊಂಟ್ೆೊಂಟ  ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸನತಾುರೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ತೆಯೇರಿಸನವ ಕಾರ್ಯಹರಿವಿನ್ ನ್ಕ್ಷರೆ್ನ್ನು ನಕ್ಷೆ್
3.6ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಸಲಾಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷ ೆ3.6: ಬಿಲ್ ಪೆಯಯಸೆಸ್ಥಂಗ್್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಯಯಹರಿವಿನ ನಕ್ಷೆ  

 
3.7.1 ತಡಹೆಿಡಿಯಲಾದ ಬಿಲ್ಗಳು  
ಎಫ್ಆರ ಎಸ್   ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚಿುನ್ ಮಟ್ಟಟಗಿನ್ ಬಿಲ ದೃಢಕ್ರರ್ವು ಸಿಸಟಮ ಆಧ್ಾರಿತ್ವಾಗಿರನತ್ುದ ೆಮತ್ನು 
ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಕೈೆಗಯೆಳಳಲಾಗನತ್ುದೆ. ಇದನ ರಾಜಾೂದೂೊಂತ್ ಪಾರದಶಯಕ್ತ ೆ ಮತ್ನು 
ಪ್ರಮಾಣಿೇಕ್ರರ್ಕಕೆ ಕಾರರ್ವಾಗನವುದರ ಜೆಯತೆಗೆ ಖಜಾನ ೆಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಹನದಾದ ವೂಕಿುನಿಷಾ ಮತ್ನು 
ಅನಿರ್ೊಂತ್ರರತ್ ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. ಎಸ್ ಆರ ಎಸ್ ಸಹ ಬಿಲ ಗಳ ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ 
ತ್ಡೆಹಿಡಿರ್ನವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದ.ೆ 
ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ ಕಾರ್ಯವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಮನೊಂದನವರದೆ್ಧರನವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಕಾಣೆರ್ಾದ ಪೆಯೇಷಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹರ್ದ ಕಯೆರತ,ೆ ಕಾಣೆರ್ಾದ ಅಧಿಕ್ೃತ್ತೆ, ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ 
ವಿವರಗಳು/ಬಾೂೊಂರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಹೆಯೊಂದ್ಧಕರೆ್ಾಗದ್ಧರನವುದನ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಖಜಾನಗೆಳು 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ಡೆಹಿಡಿದ್ಧವೆ. ಕ2ೆ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಬಿಲ ಮಯವೆಮೊಂಟ ಟ್ಾರನಾಿಕ್ಷನ್  ಟ್ೆೇಬಲ ನ್ಲ್ಲಿ 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು ನ್ಮಯದ್ಧಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಕಾಮನ್  ಲನಕ್ಪ್ ಮಾಸಟರ ಟ್ೆೇಬಲ  
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ಡೆಹಿಡಿರ್ಲನ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಡೆಹಿಡಿರ್ಲಾದ 
ವಷಯವಾರನ ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.4ರಲ್ಲಿ ತಯೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.4: ತಡಹೆಿಡಿಯಲಾದ ಬಿಲ್ಗಳ ವ್ಷ್ಯವಾರತ ವಿವ್ರ  

ಕಾರರ್ದ 
ಕೆಯೇರ್ ಕಾರರ್ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ಒಟ್ನಟ 

ಮೊತ್ು 
10302703  ಕಾಣರೆ್ಾದ ಪೆಯೇಷಕ್ 

ದಾಖಲೆಗಳು 
1 1 194 2,449 7,316 12,163 24,321 

10302705  ಹರ್ದ ಕೆಯರತ ೆ 0 0 84 53 109 233 506 
10302707 ಕಾಣರೆ್ಾದ ದೃಢೇಕ್ರರ್ 0 0 87 1,004 4,045 7,814 14,160 
10302709 ಇತ್ರ ೆ 0 0 173 1,793 7,232 14,140 25,388 
10302711 ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವವರ 

ವಿವರಗಳು/ಬಾೂೊಂರ್ಕ 
ವಿವರಗಳು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧಕೆರ್ಾಗದ್ಧರನವುದನ 

0 5 1,209 349 693 632 2,944 

<್ಇಲಿ   0 1 188 48 0 0 238 
ಒಟತಟ ಮೊತು  1 17 1,935 5,696 19,395 34,982 67,557 

ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವು ಶೆೇಕ್ಡಾ 37ರಷನಟ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 'ಇತ್ರ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು' ಉಲೆೇಿಖಿಸಿ 
ತ್ಡೆಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು 238 ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ. ರ್ಾವುದೆೇ ಕಾರರ್ವನ್ನು ದಾಖಲನ ಮಾಡ್ದ್ಧರನವುದನ 
ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಣೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನಿೊಂದ ದೆಯೇಷವನ್ನು ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ. ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ತ್ಡೆಹಿಡಿರ್ಲನ ಕಾರರ್ಗಳ ಬಗೊ ಸಿಷಟತ ೆಇಲಿದ್ಧರನವುದರಿೊಂದ ಲಯೆೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗೆ 
ಕ್ಷಟವಾಗನತ್ುದೆ. ಇದಲಿದೆ, ತ್ಡಹೆಿಡಿರ್ಲಾದ ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆ ಲೆಯೇಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಸಮರ್ದ ಮಿತ್ರರ್ನ್ನು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮೊತ್ುವನ್ನು ‘ಮಾಡ್ಬೆೇಕಿರನವ ವೆಚ್ು’ 
ಎೊಂದನ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ. 2019-20 ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ, ₹83 ಲಕ್ಷ 
ಮೌಲೂದ 34 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಒೊಂದರಿೊಂದ 125 ದ್ಧನ್ಗಳವರೆಗ ೆತ್ಡೆಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿದನದ ನ್ೊಂತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಆರ್ಥಯಕ್ ವಷಯದ ಕಯೆನೆರ್ಲ್ಲಿ ರದನದಗೆಯಳಿಸಲಾಯಿತ್ನ, ಇದನ ನಿಧಿಗಳು ಕೈೆ ತ್ಪ್ಲಿ ಹೆಯೇಗನವಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತ್ನ. 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಧಟ್ನಟಕೆಯಳುಳವ ʼಇತ್ರ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನುʼ ವಿೊಂಗಡ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದನ ಮತ್ನು ಕಾರರ್ಗಳ 
ಪ್ಟ್ಟಟಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗನವುದನ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021) ಹೆೇಳಿತ್ನ. 
3.7.2 ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತ ಬಾಬತುಗಳು ಇಲದಿಿರತವ್ುದತ   
ಸಿಸಟಮ ಬಿಲ ಗನರನತ್ರನ್ (ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಬಿಲ ಹೆರ್ ಟ್ಾರನಾಿಕ್ಷನ್ ಟ್ೆೇಬಲ ನ್ ಪಾರರ್ಥಮಿಕ್ ಕಿೇ) ಮತ್ನು 
ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಕ್ರಮ ರಿೇತ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಉತಾಿದ್ಧಸನತ್ುದೆ. ಬಿಲ ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರರಸಕರಿಸಿದಾಗ/ರದನದ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಾಖಲರೆ್ನ್ನು ಅಳಿಸದೆಯೇ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶ ೆೇಧನೆರ್ನ ಅನ್ನಕ್ರಮ ರಿೇತ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಉತಾಿದ್ಧಸಿದ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಿನ್ 
ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 

• ಬಿಲ  ಗನರನತ್ನ ಸೊಂಖೂೆ - ಬಿಲ ಗನರನತ್ನ ಸೊಂಖೂೆಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಅೊಂತ್ರವು 34 ಮತ್ನು 393ರ 
ನ್ಡ್ನವ ೆಇದ್ಧದತ್ನ 
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• ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳು - 2003411591 ಮತ್ನು 2003413171 ಸೊಂಖೂೆಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ 16 
ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಗಳು ಸಿಸಟಮ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೊಂಡ್ನಬರಲ್ಲಲಿ. 

• ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ, ರಶೇದ್ಧ ಮರನಪಾವತ್ರ ಬಿಲ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಬಿಲ ಕೆಯೇರಿಕ ೆಗನರನತ್ನ ಸೊಂಖೂೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲೆ ಬಾಬನುಗಳು ಕಾಣೆರ್ಾಗಿವೆ. 

ಕಲೆವಮಮ ಬಳಕದೆಾರರನ ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ ನ್ಮಯನೆರ್ನ್ನು ತೆರರೆ್ನತಾುರಾದರಯ ಅದನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸನವುದ್ಧಲಿ, ನ್ಮಯನೆರ್ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರರ್ ಕ್ರಮಸೊಂಖೂೆರ್ನ ಏರನತ್ುದೆ, ಆದರ ೆಅನ್ನಗನರ್ವಾದ 
ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಗನರನತ್ನ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಸ್ೆರಹೆಿಡಿರ್ಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 
2021). ಡಿಡಿಓ ಅವರಿೊಂದ ಬಿಲ ಅನ್ನಮೊೇದನೆರ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಉತ್ಿತ್ರುರ್ಾಗನವ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳಲ್ಲಿನ್ 
ವೂತಾೂಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲಿ ಎೊಂಬನದನ ವಾಸುವವಾಗಿದೆ. ಅಲಿದ,ೆ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳು ಮತ್ನು ಬಿಲ 
ಗನರನತ್ನ ಸೊಂಖೂೆಗಳೊಂತ್ಹ ಪ್ರಮನಖ ಸರಣಿ ಸೊಂಖೂೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ವೂತಾೂಸವು ದತಾುೊಂಶದ ಗನರ್ಮಟ್ಟ ಮತ್ನು 
ವಿಶಾವಸ್ಾಹಯತೆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುದೆ. 
3.8 ಪೆೋಮಂಟ್್ ಆರ್ಥರೆೈಸೋೆಶನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್   
ಬಿಲ  ಪೆಯರಸ್ೆಸಿೊಂಗ್  ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲಾದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ರ ಸ್ಾಧನ್ ರಚ್ನೆಗಾಗಿ 
ಪೆೇಮೊಂಟ  ಆರ್ಥರೈೆಸೆ್ೇಶನ್  ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಇದನ ಚರೆ್ಕ ನ್ ಮನದರರ್ ಅರ್ಥವಾ 
ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕ ಕಿಿರ್ರಿೊಂಗ್ ಸಿಸಟಮ ಪಾವತ್ರ ಆದೆೇಶದ ಉತಾಿದನೆಗ ೆಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. 
ಮನಖೂ ಲೆಕಿಕಗರನ ಕ್ರಡ್ನ ಪಾವತ್ರ ಸಯಚ್ನರೆ್ನ್ನು ರಚಿಸನತಾುರೆ, ಖಜಾನ ೆಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸನತಾುರೆ, 
ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸನತಾುರೆ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ ಸಯಚ್ನರೆ್ನ್ನು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗ ೆಕ್ಳುಹಿಸನತಾುರೆ. ಪಾವತ್ರ ಸ್ಾಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಚರೆ್ಕ ಗಳು, ನಾೂಶನ್ಲ  ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕ ಫೊಂರ್ ಟ್ಾರನ್ಿ ಫರ (ನೆಫ್ಟ), ರಿರ್ಲ ಟ್ೆೈಮ ಗಾರಸ್ ಸ್ೆಟ್ಲ ಮೊಂಟ 
(ಆರ ಟ್ಟಜಿಸ್ ) ಮತ್ನು ಟ್ಟಟ್ಟಆರ ಸ್ೆೇರಿವ.ೆ  
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರರಸನವ ಕಾರ್ಯಹರಿವಿನ್ ನ್ಕ್ಷರೆ್ನ್ನು ನಕ್ಷ ೆ3.7ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಕ್ಷ ೆ3.7: ಪೆೋಮಂಟ್್ ಆರ್ಥರೆೈಸೆೋಶನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಯಯಹರಿವಿನ ನಕ್ಷೆ  
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3.8.1 ಬಹತ ಬಿಲ್ಗಳಿಗ ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಒಂದೆೋ ಟ್ರೆಯೋಕನ ಸ್ಂಖೊ – ದಿವಗತರ್ ಪಾವ್ತಿಗಳು  
ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ, ಡಿಡಿಓ ಒಬಬರಿೊಂದ ಒೊಂದನ ಬಿಲ ಅನ್ನಮೊೇದನೆರ್ಾದಾಗ ಸಿಸಟಮ ನಿೊಂದ 
ಉತ್ಿತ್ರುರ್ಾಗನವ ಒೊಂದನ ವಿಶಷಟ ಸೊಂಖೂೆರ್ಾಗಿದೆ. ಒೊಂದೇೆ ಸೊಂಖೂೆರ್ ಎರಡ್ನ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ. ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದಲ್ಲಿನ್ ಬಿಲ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಮಯರನ ಬಿಲ ಗಳು 
(1413028655, 1413028650, 1413028634) ಒೊಂದೆೇ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆ 1800395519 ಹೆಯೊಂದ್ಧದದವು 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. ಸದರಿ ಮಯರನ ಬಿಲನಿಗಳು ಒೊಂದೆೇ ಮೊತ್ು ₹1,19,431ಕಕೆ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಮ.ಕಾಟ್ನ್ ವಲಾಯ ಇವರನ ಮಾಡಿದ ರಫುಗೆ ರಾಜೂ ಸರಕ್ನ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗ ೆಮರನಪಾವತ್ರಗಾಗಿ 
ರಚಿಸಲಾಗಿದತ್ನು. ಬಿಲ ಗಳ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.5ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.5: ಒಂದೋೆ ಟ್ರೆಯೋಕನ ಸ್ಂಖೊಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಬಿಲ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ  
ಬಿಲ  ಸೊಂಖೊ ಸಿಥತ್ರ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೊ ವೇಚ್ರ  ಸೊಂಖೂೆ 

1413028655 ಡಿಡಿಓರವರಿೊಂದ 
ತ್ರರಸೃತ್ 

  

1413028650 ಪಾವತ್ರಸಿದ ೆ E572E180119000376 0006572E0219000215 
1413028634 ಪಾವತ್ರಸಿದ ೆ E572E011218001224 0006572E1218000038 

ಮ.ಕಾಟ್ನ್ ವಲಾ ಯ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮರನಪಾವತ್ರಗಳ ಹೆಚಿುನ್ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ರಶೇದ್ಧ ಮರನಪಾವತ್ರ 
ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಒೊಂದನ ಮರನಪಾವತ್ರ ಆದೆೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ 
(ಮರನಪಾವತ್ರ ಆದೆೇಶ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ 1410691869). ಈ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಬಿಲ ಕಯೆೇರಿಕೆ 
ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗಯೂ, ರಶೇದ್ಧ ಮರನಪಾವತ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನ 
ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾದ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ ಮೇಲೆ 
ಚ್ಚಿಯಸಲಾದ ಮಯರನ ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆಹೆಯೊಂದ್ಧಸಲಾದ ಅದೇೆ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, 
ಒೊಂದೆೇ ಮರನಪಾವತ್ರ ಆದೆೇಶಕಕೆ ಎರಡ್ನ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಬಿಲ ಮತ್ನು ರಶೇದ್ಧ ಕಯೆೇಷಟಗಳರೆಡ್ರಲಯಿ ಆದಾರ್ ಮರನಪಾವತ್ರ ಬಿಲ  ದಾಖಲಗೆಳನ್ನು 
ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸನವಲ್ಲಿ ಅಸಮೊಂಜಸತೆ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧತ್ನು ಮತ್ನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಪಾೂರ್ಚ ಗಳ ಮಯಲಕ್ 
ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ಸ್ೆಪಟೆೊಂಬರ 2021). 
3.9 ಲೆಕಕಪತಯ ಸ್ಂಕಲನ   
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸಲಾಗನವ ಆರ್ಥಯಕ್ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವ 
ಮತ್ನು ಸೊಂಯೇಜಿಸನವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ನಿವಯಹಣೆರ್ನ ಇಲಾಖೆರ್ 
ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಲೆಡ್ಜರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡ್ೊಂತೆ ಎಲಾಿ ಲಕೆ್ಕಪ್ತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಸಮಗರವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಲಸನವ ಗನರಿರ್ನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ. ಕೆ2 ಹೆಚಿುನ್ ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ರಾಜೂದ ದೆೈನ್ೊಂದ್ಧನ್ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರದ ರಚ್ನೆರ್ ಗನರಿರ್ನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ನು ತ್ರೊಂಗಳಾೊಂತ್ೂದ ನ್ೊಂತ್ರದ ಎರಡ್ನ ಮಯರನ 
ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಮಾಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ; ಸೊಂಭವನಿೇರ್ ಪಾವತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ರಸಿೇದ್ಧಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆಯೊಂಡ್ೊಂತೆ ರಾಜೂದ ದೆೈನ್ೊಂದ್ಧನ್ ನ್ಗದನ ಸಿಥತ್ರರ್ ವರದ್ಧ ಸಿದದಪ್ಡಿಸನವ ಗನರಿ ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ 
ಅನ್ನು ಚಿತ್ರರಸನವ ಕಾರ್ಯಹರಿವಿನ್ ನ್ಕ್ಷರೆ್ನ್ನು ನಕ್ಷೆ 3.8ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ 
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ನಕ್ಷ ೆ3.8: ಲೆಕಕಪತಯ ಸ್ಂಕಲನ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಕಾಯಯಹರಿವಿನ ನಕ್ಷೆ  

 
3.9.1 ವೆಚ್ಚವ್ನತು ಲೆಕಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸ್ದಿರತವ್ುದತ   
ತ್ೊಂತಾರೊಂಶವು ಕ್ಳುಹಿಸಿದ ಒೊಂದನ ಬಿಲ ಪಾವತ್ರಗ ೆ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದಾಗ, ಒೊಂದನ ವೇಚ್ರ 
ರಚಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಆ ಬಿಲ ಗ ೆಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ವೆಚ್ುವನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಆ 
ಬಿಲ ನ್ ಅನ್ನಗನರ್ವಾದ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆೆ ವೂರ್ ಹಾಕ್ನವ ಮಯಲಕ್ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಲೆಡ್ಜರ ನ್ಮಯದನಗಳನ್ನು 
ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. ಅಕೌೊಂಟಿ ಜನ್ರಲ ಲೆಡ್ಜರ ಮಾಸಟರ ಟ್ೆೇಬಲ ವೇಚ್ರ ಉತಾಿದನೆಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾದ 
ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಲೆಡ್ಜರ ನ್ಮಯದನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ವೇಚ್ರ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಅನ್ನಗನರ್ವಾದ 
ಡಿಡಿಓರವರ 62ಬಿ ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ ಖಚ್ನಯ ಎೊಂದನ ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. ಒಮಮ ವೆಚ್ುವನ್ನು ದಾಖಲನ 
ಮಾಡಿದ ನ್ೊಂತ್ರ, ಡಿಡಿಓ ಹರ್ವನ್ನು ಬೆೇರೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಬಿಲ ಗ ೆಬಳಸನವೊಂತ್ರಲಿ. 
2016-17ರಿೊಂದ 2018-19ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ 16 ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ(ಅನತಬಂಧ 3.8) ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ₹48.92 
ಲಕ್ಷ ಮೌಲೂದ 16 ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧತ್ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಸಿದ ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆಮೇಲ್ಲನ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ 
ಲೆಡ್ಜರ ನ್ಮಯದನಗಳು ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ತ್ತ್ಿರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರ್ಾವುದೆೇ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆೆ ಖಚ್ನಯ ಹಾಕ್ಲಾಗಿಲಿ ಮತ್ನು ಈ ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ 
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ರ್ಾವುದೆೇ ವೆಚ್ುವನ್ನು ದಾಖಲನ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಡಿಡಿಓಗಳ 
62ಬಿ ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ುಗಳು ಪ್ರತ್ರಫಲ್ಲಸನವುದ್ಧಲಿ.  
ಈ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈೆಬಿಟ್ನಟ ಹೆಯೇಗಿರನವ ನ್ಮಯದನಗಳನ್ನು ದೆಯೇಷವೆೊಂದನ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ತ್ೊಂಡ್ಕೆಕ ವರದ್ಧ 
ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಾೂರ್ಚ ನಿಯೇಜನೆರ್ ಮಯಲಕ್ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಇಲಾಖ ೆತ್ರಳಿಸಿದ.ೆ 
ಈ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರದ ತ್ರದನದಪ್ಡಿಗಾಗಿ ಕೈೆಗಯೆೊಂಡ್ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೊ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾಗಿಲಿ. 
3.9.2 ನಕಲ್ಲ ಪಾವ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಯೋಷ್ಗಳ ಪಟಿಟಯನತು (ಮಮೊರಾಂಡ್ಮ ಆಫ್ ಎರರ) 

ರಚಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ  
ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ರ ಪಾವತ್ರರ್ನ್ನು ಒೊಂದನ ವಿಶಷಟ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕೆಯೊಂಡ್ನ 
ಗನರನತ್ರಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಪ್ರತ್ರ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಪಾವತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ಪಾವತ್ರ ಕ್ಡ್ತ್ವನ್ನು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳಿಗ ೆ ರವಾನಿಸನತ್ುದೆ. ಕೆ2ವಿನಿೊಂದ ಹೆಯೇಗನವ 
ಪ್ರತ್ರಯೊಂದನ ಪಾವತ್ರ ಕ್ಡ್ತ್ಕಕೆ ಭಾರತ್ರೇರ್ ರಿಸವ್ ಯ ಬಾೂೊಂರ್ಕ(ಆರ ಬಿಐ)ನಿೊಂದ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಸಯಚ್ನೆ 
ನಿೇಡಿಕೆ ಖಜಾನೆಗ ೆಪ್ರತ್ರನಿತ್ೂ ಒೊಂದನ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟ ಹಿೊಂತ್ರರನಗನತ್ುದೆ. ಆರ ಬಿಐ ಗ ೆಕ್ಳುಹಿಸಲಾದ ಪಾವತ್ರ 
ಕ್ಡ್ತ್ದಲ್ಲಿರನವ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟರ್ಲ್ಲಿರನವ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ 
ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧಸನವ ಮಯಲಕ್ ಸಿಸಟಮ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ್ನು ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು 
ಅಮಾನ್ತ್ನ ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆಖಚ್ನಯ ಹಾಕ್ನವುದರೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳುಳತ್ುದೆ. ಒೊಂದನ 
ಅರ್ಥವಾ ಹೆಚಿುನ್ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ ಒೊಂದಕಿಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಬಾರಿ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದರೆ, 
ಸಿಸಟಮ ನ್ಕ್ಲ್ಲ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಾಗಿ ಮಮೊರಾೊಂಡ್ಮ ಆಫ್ ಎರರ (ಎಮ ಓಇ) ಅನ್ನು 
ರಚಿಸನತ್ುದೆ.  
ಎರಡ್ನೆೇ ಬಾರಿ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಮ ಓಇ ರಚಿಸನವ ಬದಲನ 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಒೊಂದಕಿಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಬಾರಿ ₹2.32 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೌಲೂದ 1,166 ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಇದನ ಈ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ 
ಸೊಂಖೂೆಗಳಿಗೆ ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆಗಳಿೊಂದ ನ್ಕ್ಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ ನ್ಮಯದನಗಳಿಗೆ ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ನ. 
ಇದನ ಆರ ಬಿಐ 1.0 ಆವೃತ್ರುಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ೂೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). 
ಆರ ಬಿಐ 1.0 ರ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಈಗ ಆರ ಬಿಐ 2.0 ಆವೃತ್ರುರ್ ವರದ್ಧ 
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನತ್ರುದೆ. ಆರ ಬಿಐ 2.0 ನ್ಲ್ಲಿ, ಆರ ಬಿಐ ಕ್ಳುಹಿಸನವ ಇೊಂತ್ಹ ನ್ಕ್ಲ್ಲ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟ 
ಸಮಸ್ೂೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒೊಂದೆೇ ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ನ್ಕ್ಲ್ಲ 
ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಸಮಮತ್ರಸನವಲ್ಲಿನ್ ಕೆ2 ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳ ಬಗೊ ಉತ್ುರಿಸಿಲಿ. ಅಮಾನ್ತ್ನ ಖಾತೆಗಳ ಬಗೊ 
ಕೈೆಗಯೆೊಂಡ್ ತ್ರದನದಪ್ಡಿಗಳ ಬಗೊರ್ಯ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾಗಿಲಿ. 
3.9.3 ಸಾಮಾನೂ ಲೆಡ್ಜರ ನಮಯದತಗಳನತು ಇಂದಿೋಕರಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ  
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಪಾವತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವು ಪ್ರತ್ರ ಪಾವತ್ರರ್ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು 
ಸೊಂಗರಹಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಈ ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಸಮರ್ದನದದಕ್ಯಕ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರರ್ಗೆಯಳುಳತ್ುದೆ. ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟರ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಮಯದಾದ ರ್ಾವುದೆೇ ಪಾವತ್ರರ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಉದದೆೇಶತ್ ಸಿಥತ್ರರ್ನ 'ಪಾವತ್ರ ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಿದೆ'.  
೩1 ಮಾರ್ಚಯ 2020ರ ಮೊದಲನ ರಚಿಸಲಾದ ₹137 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೌಲೂದ 35,836 ಪಾವತ್ರ ಗನರನತ್ರನ್ 
ಸೊಂಖೂೆಗಳಿಗೆ ಅಜಿಯರ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ರರ್ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ʼಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟ 
ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎೊಂದನ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳು ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಿದದರಯ ಮತ್ನು 
ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದದರಯ ಸಿಸಟಮ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಖಾತೆಗಳ ಲೆಡ್ಜರ ಮಾಸಟರ ಟ್ೆೇಬಲ ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ 
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ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಲೆಡ್ಜರ ನ್ಮಯದನಗಳು ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಇದನ ಮೊತ್ುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳು ತ್ರೇರನವಳಿರ್ಾಗದ ಆದರ ೆಅೊಂತ್ರಮ ತ್ರೇರನವಳಿ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ್ಧರನವ ಮೊತ್ು ಎೊಂದನ ಪ್ರದಶಯಸಲನ ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ನ. ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ುಗಳ 
ಮನೊಂದನವರಿದ ಪ್ರದಶಯನ್ವು ತ್ರೇರನವಳಿಗಾಗಿ ಮತೆಯುಮಮ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸನವ ಅಪಾರ್ವನ್ನು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರನತ್ುದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ ಬಹನಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯಗ ೆಕಾರರ್ವಾಗಬಹನದನ. 
ಲೆಕ್ಕಕಕೆ ಸಿಗದ್ಧದದ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಪ್ರಿಷೃತ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗನವುದನ ಎೊಂದನ ಇಲಾಖರೆ್ನ ತ್ರಳಿಸಿದ.ೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ವರದ್ಧಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕರೆ್ಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲನ ಸಹ ಒಪ್ಲಿಕಯೆೊಂಡಿದೆ.  
ಪಾವ್ತಿಪಟಿಟಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತತು ಅಮಾನತತ ಲಕೆಕಗಳ ತಿೋರತವ್ಳಿಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯನತು 
ಜಾರಿಗೆಯಳಿಸ್ಲತ ಕ2ೆ ಕಯಯಾವಿಧಾನವ್ನತು ಒದಗಿಸ್ತವ್ುದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ. 
 

3.9.4 ಲೆಕಕಪತಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ೆಗಳು ಮತತು ಮರತಹೆಯಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡ್ದಿರತವ್ುದತ  
ಬಿಲ ಗಳು, ವೇಚ್ರ ಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳ ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆೇಿಷಣೆರ್ನ ಚಿತ್ರದನಗಯ ಖಜಾನೆರ್ 
₹9,794 ಮೊತ್ುದ ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೊ 2014566A0119001635ಕಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಅಸೊಂಗತ್ತರೆ್ನ್ನು 
ತೆಯೇರಿಸಿದೆ. 18 ಜನ್ವರಿ 2019ರೊಂದನ ಪಾವತ್ರ ವಿವರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ನು 18 ಮಾರ್ಚಯ 
2019ರೊಂದನ ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ವೇಚ್ರ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಆಗಿರನವೊಂತ ೆ
ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವು ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು 18 ಜನ್ವರಿ 2019ರೊಂದನ 
'ಪಾವತ್ರ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ' ಎೊಂದನ ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖಾೂ ಮಾದರಿರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಚ್ರಿನ್ 
ತ್ರೊಂಗಳನ್ನು 9 ಮತ್ನು 10ನೆೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗ ೆಕಯೆೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು, ಅೊಂದರ ೆಈ ವೇಚ್ರನ್ನು ಜನ್ವರಿ 
2019ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಖಜಾನೆಯಿೊಂದ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾರ್ಚಯ 
2019ರ ಮಾಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇಚ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೆಯೊಂಡಿರನವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ, ಇದನ ಸಲ್ಲಿಕಗೆೆ ಮೊದಲನ ಖಜಾನರೆ್ನ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳ ಮರನಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ ೆ
ಮಾಡ್ದ್ಧರನವುದನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. 
ಈ ಬಿಲಿನ್ನು ಖಜಾನ ೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಿದಾದರ ೆ ಮತ್ನು ಜನ್ವರಿ 2019ರಲ್ಲ ಿ ವೇಚ್ರನ್ನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಆದರ ೆ ಮಾರ್ಚಯ 2019ರಲ್ಲಿ, 
ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವವರನ ಈ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಪಾವತ್ರ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಲಿ ಎೊಂದನ ದಯರಿದದರನ. ನ್ೊಂತ್ರ 
ಪ್ರಿಶೇಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸಮಸ್ೊಗಳಿೊಂದಾಗಿ, ಖಜಾನ ೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಿದಾಗ ಈ ಬಿಲ ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೊರ್ನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರ ೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ 
ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ ನ್ಮಯದನಗಳಿಲಿ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಾಗಿ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ನ್ನು ಆರ ಬಿಐಗ ೆರವಾನಿಸಿಲಿ 
ಎೊಂದನ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧದ.ೆ ಆದದರಿೊಂದ ಈ ಟ್ಯೆೇಕ್ನ್ ನ್ ಪಾವತ್ರರ್ ಸಯಚ್ನರೆ್ನ್ನು ಅನ್ನಮತ್ರಸಲನ, 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ನ್ಮಯದ್ಧಸಿ ನ್ೊಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲಿನ್ನು 
ಪ್ರದಶಯಸಲನ, ವೇಚ್ರ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವನ್ನು ಜನ್ವರಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮಾರ್ಚ ಯ ಎೊಂದನ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಹಿೊಂಬದ್ಧಯಿೊಂದ ಇೊಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ನವುದನ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ 
ಪ್ರಕಿರಯರ್ಲ್ಲಿ ಮಧೂಪ್ರವೇೆಶಸನವುದನ, ಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಸಮಗರತೆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುದೆ 
ಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. 
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3.9.5 ಆ್ರ್ಬಿಐ ನೆಯಂದಿಗೆ ಮರತಹೆಯಂದಾಣಿಕೆ  
ಪಾವತ್ರ ಮತ್ನು ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳು ಪಾರರ್ಥಮಿಕ್ವಾಗಿ ಆರ ಬಿಐನ್ಲ್ಲಿರನವ ಸಕಾಯರದ ನ್ಗದನ ಶಲ್ಲಕನ್ 
ನಿವವಳ ಹೆಚ್ುಳ ಅರ್ಥವಾ ನಿವವಳ ಇಳಿಕಗೆೆ ಕಾರರ್ವಾಗನತ್ುವೆ. ಆದದರಿೊಂದ, ವೂವಸೆ್ಥರ್ಲ್ಲಿ ನಿವಯಹಿಸಲಾದ 
ದತಾುೊಂಶದ್ಧೊಂದ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳು ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗ ೆಆರ ಬಿಐ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳ 
ಪ್ರಸಿರ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕರೆ್ ಬಗೆಗಿನ್ ಭರವಸೆ್ಗಾಗಿ ವಿನಾೂಸದ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ಪ್ರಕಿರಯಗಳು ಮತ್ನು ಅವುಗಳ 
ತಾಕಿಯಕ್ತೆ/ಚಿೊಂತ್ನಾ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು ವಿನಾೂಸಗಯೆಳಿಸಲನ ಮತ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಐಎಫ್ ಎೊಂಎಸ್ 
ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಇದನ ಅವಶೂಕ್ವಾಗಿದೆ. 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಯೆೇರಿತ್ನ: 

• ಕೆ2ವಿನ್ ಒಟ್ನಟ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳಿಗ ೆಪ್ರತ್ರರ್ಾಗಿ ಆ ರ ಬಿಐ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ದೆೈನ್ೊಂದ್ಧನ್ 
ಶಲನಕಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡ್ಲನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿರನವ ಪ್ರಕಿರಯ; 

• ಆ ರ ಬಿಐ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಒಟ್ನಟ ಪಾವತ್ರಗಳು, ಒಟ್ನಟ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಶಲನಕಗಳು ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಲಭೂವಿರನವ 
ಮಾಹಿತ್ರಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಕೆ2 ನಿವಯಹಣೆರ್ನ ಸವತ್ಃ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ 
ಸಕಿರರ್ಗೆಯಳಿಸಿರನವ ಪ್ರಕಿರಯ; 

• ಈ ರಿೇತ್ರರ್ ಪ್ರಕಿರಯಗಳು ಮರನಕ್ಳಿಸಿದ ಆವತ್ಯಕ್ತ,ೆ 2015-16ರಿೊಂದ 2019-20 ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಶಲನಕಗಳು ತಾಳರೆ್ಾಗದ ಸೊಂದಭಯಗಳ ಸೊಂಖೂೆ ಮತ್ನು ತಾಳರೆ್ಾಗದ ಮೊತ್ು/ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ 
ಅವಧಿರ್ ವರದ್ಧ; ಮತ್ನು 

• ಒಟ್ನಟ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ನು ಒಟ್ನಟ ಪಾವತ್ರಗಳು ತೆಯೇರಿಸನವ ಎೊಂಐಎಎಸ್ ವರದ್ಧರ್ ಲಭೂತೆ, 
ಕೆ2 ಪ್ರಕಾರ ಆರ ಬಿಐ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಶಲನಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ನು ಖಜಾನವೆಾರನ ವೂತಾೂಸಗಳ 
ವಿಭಜನಾ ವಿವರಪ್ಟ್ಟಟ. 

 

ಇಲಾಖೆರ್ನ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿವಾದದರಿೊಂದ ಇದನ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಅೊಂತ್ಹ 
ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ದ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. 
ಪ್ರಸನುತ್, ಆ ರ ಬಿಐ ಮಾಸಿಕ್ ನ್ಗದನ ಶಲನಕ ತ್ಃಖುೆರ್ನ್ನು ಮಹಾಲೇೆಖಾಪಾಲರಿಗೆ ರವಾನಿಸನತ್ುದ,ೆ ಅವರನ 
ವಿವಿಧ ಖಜಾನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ ೆ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮರನಹೆಯೊಂದಾಣಿಕರೆ್ನ್ನು 
ಮಾಡ್ನತಾುರೆ ಮತ್ನು ನ್ೊಂತ್ರ ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ ಮಾಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನತಾುರೆ. 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ ನ್ಡೆಸನವ ನ್ಗದನ ಶಲನಕ ಮರನಹೆಯದಾಣಿಕರೆ್ನ ಖಜಾನೆಗಳಿೊಂದ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವ 
ಮಾಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನ್ೊಂತ್ರದ ತ್ರೊಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರವೆೇ ಅೊಂತ್ರಮಗೆಯಳಿಸಲಾಗನತಾುದದರಿೊಂದ ಮಹಾಲೇೆಖಾಪಾಲರನ ನ್ಡೆಸನವ ನ್ಗದನ ಶಲನಕ 
ಸಮನ್ವರ್ವು ವಿಳೊಂಬವಾಗನತ್ುದೆ. ಖಜಾನೆಗಳಿೊಂದ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ವಿಳೊಂಬವಾದಲ್ಲಿ, ಮಾಸಿಕ್ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕ ೆಮತ್ನು ನ್ೊಂತ್ರದ ಸಮನ್ವರ್ವು ಮತ್ುಷನಟ ವಿಳೊಂಬವಾಗಬಹನದನ.  
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಸಮನ್ವರ್ ವಿಳೊಂಬದ ಈ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೆೇ 
ರಾಜೂ ಸಕಾಯರಕಕೆ ತ್ರಳಿಸಿದನದ, ಆರ ಬಿಐನಿೊಂದ ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ನ್ಗದನ ಶಲನಕ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಲನ 
ಮತ್ನು ಅದರ ಸಮನ್ವರ್ದ್ಧೊಂದ ಸಮನ್ವರ್ದ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲನ ಮತ್ನು 
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತ್ರಯೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸಲನ ವೂವಸೆ್ಥಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲನ 
ಒತಾುಯಿಸಿದಾದರೆ. ಆದಾಗಯೂ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ನ್ಗದನ ಶಲಕನ್ನು 
ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸನವ ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಇನ್ಯು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
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ವಿವಿಧ ಪಾಲತದಾರರ ನಡ್ತವೆ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮತತು ನೆೈಜ-ಸ್ಮಯದ ಸ್ಮನವಯವ್ನತು ಸಾಧಿಸ್ಲತ 
ಮರತಹೆಯಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯವಿಧಾನವ್ನತು ಸಾಿಪ್ಲಸ್ತವ್ುದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ. 
 

3.9.6 ಕ2ೆಗ ೆಜಮಗಳನತು ಮಾಡ್ತವ್ಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ  
ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಹರ್ಕಾಸನ ಸೊಂಹಿತರೆ್ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿರನವೊಂತೆ, ರ್ಾವುದೆೇ ಸಕಾಯರಿ ನೌಕ್ರನ್ನ 
ತ್ನ್ು ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳನ್ನು ರ್ಾವುದೆೇ ನಿಬಯೊಂಧವಿಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆೇಕ್ನ 
ಮತ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಹರ್ವನ್ನು ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿ, ರ್ಾವುದೆೇ ಸೊಂದಭಯದಲ್ಲಿರ್ಯ, ಅನ್ಗತ್ೂ 
ವಿಳೊಂಬವಿಲಿದೊಂತೆ ಎರಡ್ನ ದ್ಧನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಕಾಯರಿ ಖಜಾನಗೆೆ ಜಮ ಮಾಡ್ಬೆೇಕ್ನ ಮತ್ನು ಅದನ, ಸಯಕ್ು 
ಖಾತೆಗೆ ಜಮರ್ಾಗನವುದರೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಖಜಾನೆ ಶಲ್ಲಕನ್ ಭಾಗವಾಗನವುದನ. 
ಇದಲಿದೆ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಹರ್ಕಾಸನ ಸೊಂಹಿತರೆ್ ಅನ್ನಚಛೆೇದ 329 (v)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಖಜಾನ ೆಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ದ 
ಜಮರ್ನ್ನು ಮನೊಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಗನರನತ್ರಸದ ಹೆಯರತ್ನ ರ್ಾವುದೆೇ ಸಕಾಯರಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಚ್ಲನ್ ನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮನೊಂದನವರಸೆಬಾರದನ. ಖಜಾನ ೆ ವರದ್ಧಗಳ ಮಯಲಕ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರರ್ನ್ನು 
ದೃಢೇಕ್ರಿಸಿಕಯೆೊಂಡ್ ನ್ೊಂತ್ರವೇೆ ಇಲಾಖೆರ್ನ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸ್ೆೇವರೆ್ನ್ನು ತ್ಲನಪ್ಲಸಬಹನದನ. ಹಿೇಗಾಗಿ, 
ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸ್ೆೇವಗೆಳ ಸಕಾಲ್ಲಕ್ ವಿತ್ರಣೆರ್ನ್ನು ಸನಗಮಗೆಯಳಿಸಲನ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನ್ಲ್ಲಿ ಜಮ ಮಾಡ್ನವ ಮತ್ನು 
ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾಸುವಿಕ್ ಲೆಕಾಕಚಾರದ ಸಮರ್ವನ್ನು ಕ್ಡಿಮಗೆಯಳಿಸನವುದನ ಮನಖೂವಾಗಿದೆ.  
ಚ್ಲನ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ವನ್ನು ಗಮನಿಸಲನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಜನ್ವರಿ 2016ರಿೊಂದ ಆಗಸ್ಟ 2020ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಒಟ್ನಟ 63,46,208 ನ್ಮಯದನಗಳನ್ನು 'ಏಜನೆಿಿ 
ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನ್ಲ್ಲಿ ಪಾವತ್ರ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆʼ (ಚ್ಲನ್ ಗಳ ಮಯಲಕ್ ನ್ಗದನ ಜಮಗಳು) ಎೊಂಬ 
ಪಾವತ್ರಸಿಥತ್ರರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿತ್ನ. ಚ್ಲನ್ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವ ಏಜನೆಿಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು 
ಸಿದದಪ್ಡಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಅಗತ್ೂ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕರೆ್ ನ್ೊಂತ್ರ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ಒೊಂದನ ದ್ಧನ್ದೆಯಳಗೆ 
ಆರ ಬಿಐಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸನತ್ುದೆ. ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಸಮನ್ವರ್ ಮತ್ನು ಆರ ಬಿಐಗ ೆಕ್ಳುಹಿಸಬೇೆಕಾದ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು 
ಸಿದದಪ್ಡಿಸನವಿಕೆರ್ ನ್ಡ್ನವ ೆ ಸಮರ್ದ ವಿಳೊಂಬವಿತ್ನು ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಆರ ಬಿಐನ್ಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವರ್ಗೆಯಳಿಸಿ ಕೆ2ಗ ೆರವಾನಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ, ಸಿಸಟಮ 
ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕಯೆೊಂಡ್ನ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳನ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸನತ್ುದೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ 
ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಗರ್ನೆಗ ೆ ತೆಗದೆನಕೆಯಳುಳತ್ುದೆ. ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶ ೆೇಧನೆರ್ನ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ನವಲ್ಲಿ ವಿಳೊಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  
ವಹಿವಾಟ್ನಗಳು ಮತ್ನು ಅವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ನವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ದ ವಿಳೊಂಬವನ್ನು ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.6ರಲಿ್ಲ 
ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.6: ಜಮ ಮತತು ಲೆಕಕಪತಯದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳನತು ತ್ೆಯೋರಿಸ್ತವ್ ತಃಖೆು  
(` ಕೆಯೇಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 

ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಸಮನ್ವರ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ ಮತ್ನು 
ಆರ ಬಿಐನಿೊಂದ ಪಾವತ್ರಪ್ಟ್ಟಟ 

ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ನ್ಡ್ನವಿನ್ 
ಸಮರ್ದ ವಿಳೊಂಬ 

ಸಕಾಯರದ ಲಕೆ್ಕಕೆಕ ಜಮಗಳು ಕೆ2ವಿನ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿರನವುದನ 

ನಮಯದತಗಳ್
ಸ್ಂಖೊಗಳು ಮೊತು ನಮಯದತಗಳ್

ಸ್ಂಖೊಗಳು ಮೊತು 

≤ 1 20,05,648 3,401.83 10,25,683 1,682.67 
> 1 ≤ 5 39,07,496 6,048.94 13,57,725 2,247.40 
> 5 ≤ 10 2,52,311 421.98 13,07,077 2,174.21 
> 10 ≤ 20 1,14,769 288.84 17,85,049 2,791.45 
> 20 ≤ 30 44,645 80.32 7,29,928 1,117.34 
> 30 ≤ 60 20,645 37.49 1,40,746 266.82 
> 60 ≤ 120 257 0.18 0 0 
> 120 ≤ 180 427 0.28 0 0 
> 180 ≤ 365 5 0.01 0 0 
> 365 5 0.02 0 0 

ಒಟತಟ 63,46,208 10,279.90 63,46,208 10,279.90 
ಸೊಂಹಿತರೆ್ ನಿಬೊಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಾಯರಿ ಖಾತೆರ್ಲ್ಲಿ ಹರ್ ಜಮ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ುದ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರದ 
ನ್ೊಂತ್ರವಷ್ೆಟೇ ಸ್ೆೇವಗೆಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹನದಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ, ಚ್ಲನ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ನವಲ್ಲಿನ್ ವಿಳೊಂಬವು 
ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ವಿಳೊಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸನತ್ುದೆ.  
ಚ್ಲನ್ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಆರ ಬಿಐಗ ೆರವಾನಿಸನವಲ್ಲಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನ್ ವಿಳೊಂಬವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ವಿವರಿಸಿದ.ೆ ಆದಾಗಯೂ, 
ಜಮಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ನವಲ್ಲಿ ಕೆ2 ವಿಳೊಂಬದ ಬಗೊ ಉತ್ುರವು ಮೌನ್ವಾಗಿತ್ನು. 
3.9.7 ಚ್ಲನ ಜಮ ಮಾಡಿದ ವಾಸ್ುವಿಕ ದಿನಾಂಕವ್ನತು ಸೆರಹೆಿಡಿಯದಿರತವ್ುದತ  
ಸಕಾಯರದ ಸಯಚ್ನಗೆಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಜನೆಿಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳು, ಸ್ಾವಯಜನಿಕ್ ವಲರ್ದ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳು ಮತ್ನು 
ಖಾಸಗಿ ವಲರ್ದ ಬಾೂೊಂಕ್ನಗಳಿೊಂದ ಸಕಾಯರಿ ಜಮಗಳನ್ನು ಆರ ಬಿಐನ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಯರಿ ಖಾತೆಗ ೆಜಮಾ 
ಮಾಡ್ನವ ಸಮರ್ ಮಿತ್ರರ್ನ್ನು ಟ್ಟ+3 ದ್ಧನ್ಗಳಿೊಂದ17  ಟ್ಟ+೧ ದ್ಧನ್ಕಕೆ ಪ್ರಿಷಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸ್ೆಪಟೆೊಂಬರ 
2019), ಇಲ್ಲಿ ʼಟ್ಟʼ ಎೊಂಬನದನ ಬಾೂೊಂರ್ಕ  ಶಾಖಯೆಿೊಂದ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನ್ವಾಗಿರನತ್ುದೆ. 
ಜಮರ್ಲ್ಲಿನ್ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿಳೊಂಬವು ದೊಂಡ್ದ ಬಡಿಾರ್ನ್ನು ಆಕ್ಷ್ಟ್ಯಸನತ್ುದೆ. 
ಹಸುಲ್ಲಖಿತ್ ವಿಧ್ಾನ್ದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ, ಏಜನೆಿಿ ಬಾೂೊಂಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಹರ್ವನ್ನು ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚ್ಲನ್ ಅನ್ನು 
ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದೆಯೊಂದ್ಧಗ ೆಮನದೆರಯತ್ುಲಾಗನತ್ರುತ್ನು ಮತ್ನು ಬಾೂೊಂಕಿಗ ೆಜಮ ಮಾಡ್ನವವರನ 
ನ್ಗದನ ಜಮರ್ ನಿಜವಾದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗನತ್ರುತ್ನು. ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನಿೊಂದ ಹರ್ ಜಮರ್ 
ಭೌತ್ರಕ್ ಸೊಂಗರಹದ ವಾಸುವಿಕ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವನ್ನು ರಾಜೂ ಸಕಾಯರಕಕೆ ತ್ರಳಿಸನವ ವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ರಯಪ್ಲಸಲಾಗಿಲಿ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 

 
17 ಟ್ಟ+3 ದ್ಧನ್ಗಳು - ಸೊಂಗರಹಿಸನವ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಶಾಖೆ ಮತ್ನು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನ್ ಕೆೇೊಂದರ ಶಾಖೆ ಒೊಂದೆೇ ನ್ಗರ/ಮನನಿಸಿಪ್ಲ  ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ಇದದರೆ, ಟ್ಟ+೫ ದ್ಧನ್ಗಳು - ಸೊಂಗರಹಿಸನವ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಶಾಖೆ ಮತ್ನು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನ್ ಕೆೇೊಂದರ ಶಾಖೆ ಬೆೇರೆ ನ್ಗರ/ಮನನಿಸಿಪ್ಲ  
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇದದರೆ ಮತ್ನು, ಟ್ಟ+12 ದ್ಧನ್ಗಳು - ದಯರದ, ಕ್ಷಟಕ್ರ ಮತ್ನು ಗನಡ್ಾಗಾಡ್ನ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳು 
ನೆಲೆಗೆಯೊಂಡಿದದರೆ.  ಖಾಸಗಿ ವಲರ್ದ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆರ್ ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆಯೇ ಟ್ಟ+3 
ದ್ಧನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. 
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ಬಾೂೊಂರ್ಕ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದೊಂತೆ ಭೌತ್ರಕ್ ಸೊಂಗರಹಣೆರ್ ವಾಸುವಿಕ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆ2 
ದೊಂಡ್ವನ್ನು ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. 2020ರ ಮಾರ್ಚಯ 31ರ ವೆೇಳಗೆೆ, ದೊಂಡ್ದ ಬಡಿಾರ್ಾಗಿ ₹3.63 
ಕಯೆೇಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದದರಯ, ಏಜನೆಿ ಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳು ಕೇೆವಲ ₹0.77 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಪಾವತ್ರಸಿದದವು. 31 
ಡಿಸ್ೆೊಂಬರ 2020ರೊಂತ,ೆ ಪಾವತ್ರಸಬೇೆಕಾದ ದೊಂಡ್ ಮತ್ನು ಬಡಿಾರ್ ಬಾಕಿ ಸ್ೆೇರಿದೊಂತೆ ₹3.17 
ಕಯೆೇಟ್ಟರ್ಾಗಿತ್ನು. 
3.9.8  ಲೆಕಕಪತಯಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಯರ್ಯ ಪಯಕಯಯೆಗಳು  
ಮಾರ್ಚಯ 2020ರೊಂತೆ, ತ್ರದನದಪ್ಡಿ ಕಯೆೇರಿಕೆಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕ,ೆ ಮಾಪಾಯಟ್ನ ಬೆೇಡಿಕೆಪ್ತ್ರ, ಮಾಪಾಯಟ್ನ 
ಬೆೇಡಿಕೆಪ್ತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಮಾಪಾಯಡ್ನ, ಡಿಡಿಓನೆಯೊಂದ್ಧಗ ೆಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ,ೆ ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ/ 
ಸಿಸಿಓನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ವೆಚ್ುದ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ,ೆ ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ ಕಯೆೇರಿಕ ೆಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಮಾಪಾಯಡ್ನಗಳೊಂತ್ಹ 
ಉಪ್-ಪ್ರಕಿರಯಗಳು, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಿೇರಿದ ಚರೆ್ಕ ಗಳ ಸೊಂಸಕರಣೆ, ಡಿಎೊಂಎಸ್  ಮತ್ನು ವಿಡಿಎೊಂಎಸ್ 
ಸೊಂಸಕರಣೆ ಇತಾೂದ್ಧಗಳನ್ನು ಇನ್ಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಬೇೆಕಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಉತಾದಿನೆರ್ಲ್ಲಿ 
ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ ಅಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಇನ್ಯು ಯೇಜಿತ್ 
ಪ್ರಿಪ್ಯರ್ಯತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ಲನಪ್ಲರಲ್ಲಲಿ. 
3.10 ಮಾಸ್ಟರ್ ದತ್ಾುಂಶ ನಿವ್ಯಹಣೆ   
ಮಾಸಟರ ದತಾುೊಂಶ ಸವತ್ನುಗಳ ಏಕ್ರಯಪ್ತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸಿಥರತ ೆ ಮತ್ನು ಹೆಯಣೆಗಾರಿಕೆರ್ನ್ನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ ಕೆ2 ಮಾಸಟರ ದತಾುೊಂಶ ಮಾೂನೆೇಜ್ ಮೊಂಟ ವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆಯೊಂಡಿದೆ.  
3.10.1 ಕೆಿೈಮ ಪಯಕಾರಗಳು ಮತತು ಉದೆದೋಶ ಲೆಕಕಶಿೋರ್ಷಯಕೆಗಳ ನಡ್ತವೆ ಹಯೆೋಲ್ಲಕೆ ಇಲಿದಿರತವ್ುದತ  
ವೆಚ್ುದ ಸರಿರ್ಾದ ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ವನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಯೆಳಳಲನ ಉದೆದೇಶ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಕೆೈಿಮ 
ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ನವುದಕೆಕ ಎಸ್ ಆರ ಎಸ್ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದ.ೆ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ವೂವಸೆ್ಥರ್ಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾದ 167 ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಓ ಬಿಲ ಅನ್ನು ರಚಿಸನತಾುರೆ. ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಉದೆದೇಶ 
ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆಗಳಿಗ ೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಲಿವಾದರಯ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ 15 ಅೊಂಕಿರ್ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಾಗಿ 
ಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದ.ೆ ಇದನ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆರ್ವೂರ್ 
ಸ್ಾಲನಗಳ ಜೆಯತ ೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆ ಮಾಡ್ಲನ ಡಿಡಿಓಗಳು ಸಹಾರ್ಕೆೇೊಂದರವನ್ನು ಸೊಂಪ್ಕಿಯಸನವಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತ್ನ. ಸಹಾರ್ಕೆೇೊಂದರದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಅನ್ನಸ್ಾರ 2019-20ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ 108 ಕಯೆೇರಿಕೆಗಳು 
ಬೊಂದ್ಧದದವು. ಇದನ, ಸಹಾರ್ಕೆೇೊಂದರವು ಸಮಸ್ೂೆರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸನವವರೆಗ ೆಬಿಲ ಗಳ ತ್ರ್ಾರಿಕ ೆಮತ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಕರೆ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೊಂಬವಾಗನವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿತ್ನ 
3.10.2 ಸಾಕರ್ಷಟರದ ಕೆಿೈಮ ಪಯಕಾರದ ವ್ಗಿೋಯಕರರ್  
ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರದ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿನ್ ದತಾುೊಂಶಅೊಂಶಗಳು ವೆಚ್ುವನ್ನು ವಗಿೇಯಕ್ರಿಸಲನ 167 ಕೆಿೈಮ 
ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಈ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸೊಂಕಿೇರ್ಯತಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಾರಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೆೈದೂಕಿೇರ್ ಸಲಕ್ರಣೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಸೊಂಗರಹಣೆರ್ 
ಮೇಲ್ಲನ್ ವೆಚ್ು, ಕ್ೊಂಪ್ಯೂಟ್ರ ಗಳು, ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ವೆಚ್ುಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರಗಳು 
ಲಭೂವಿಲಿವಾದರಯ "ರತ್ುಗೊಂಬಳಿಗಳ ಖರಿೇದ್ಧ", "ಹೆಯಲ್ಲಗೆ ಶನಲಕಗಳು" ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ 
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಲಭೂವಿವೆ. ಈ ಕೆಿೈಮ ಪ್ರಕಾರದ ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ಗಳನ್ನು ಸಕಾಯರದ ವಿಕಾಸಗೆಯಳುಳತ್ರುರನವ 
ಮಾಹಿತ್ರ ಅವಶೂಕ್ತೆಗಳಿಗ ೆಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ಗಯೆಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
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3.10.3 ಉದೆದೋಶದ ಮಟಟದ ಮಾಹಿತಿಯನತು ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿಲಿ   
ಮಹಾಲೆೇಖಾಪಾಲರನ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಯೆಿೊಂದ ಉದೆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆವರಗೆಯ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನತಾುರೆ. ಇವರನ ವೆಚ್ುದ ಉದೆದೇಶದ ಕಳೆಗಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ಸ್ೆರಹೆಿಡಿರ್ನವುದ್ಧಲಿ. ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರನ ವೆಚ್ುದ ಕೈೆಪ್ಲಡಿರ್ನ ಇಲಾಖೆರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ 
ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ದ ಉದೆದೇಶಕಾಕಗಿ ಉದೆದೇಶ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿೇರಿದ ವೆಚ್ುದ ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ದ 
ಅಗತ್ೂವನ್ನು ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸನತ್ುದೆ.  
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ವಾಗಿ. ಅವರ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಅಗತ್ೂಗಳನ್ನು ಅವಲೊಂಬಿಸಿ, ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ 
ಮತ್ನು ದ್ಧನ್ನಿತ್ೂದ ನಿಧ್ಾಯರ ತಗೆೆದನಕೆಯಳಳಲನ ಹೆಚಿುನ್ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಅಗತ್ೂವಿರನತ್ುದೆ. ಈ 
ಕಲೆವು ಮಾಹಿತ್ರ/ವರದ್ಧಗಳು ಸೊಂಬೊಂಧಪ್ಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗ ೆನಿದ್ಧಯಷಟವಾಗಿರಬಹನದನ ಮತ್ನು ಇಡಿೇ ಸಕಾಯರದ 
ಸ್ಾಮಾನಿೂೇಕ್ರಿಸಿದ ಸಯಕ್ು ಲಕೆ್ಕಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಗರಹಿಸಲನ ರಚಿಸಿರನವ 
ಪ್ಯವಯನಿಧಯರಿತ್ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ (ಚಾಟ ಯ ಆಫ್  ಅಕೌೊಂಟ)ಿ ಭಾಗವಾಗಿರನವುದ್ಧಲಿ, ವೂವಸಿಥತ್ ಮತ್ನು ಸಿಥರವಾದ 
ರಿೇತ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಹರ್ಕಾಸಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ ಮತ್ನು ಘಟ್ನಗೆಳ ಬಗೊ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ವಗಿೇಯಕ್ರಿಸಲನ, 
ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಮತ್ನು ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ಲನ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಉದೆದೇಶ ಮಟ್ಟದ ನ್ಕ್ಷರೆ್ನ ಸ್ಾವಯಜನಿಕ್ ನಿಧಿ 
ನಿವಾಯಹಣಾ ಚೌಕ್ಟ್ಟಟನ್ (ಹರ್ಫೆರೇಮ ವರ್ಕ ಯನ್) ನಿಣಾಯರ್ಕ್ ಅೊಂಶವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸನವಾಗ 
ಉದೆದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಒಗಯೂಡಿಸಲನ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಉದೆದೇಶತ್ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸಟರ ಟ್ೆೇಬಲ 
ಅನ್ನು ರಯಪ್ಲಸಿದದರಯ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ರುರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಗಳೆೊೊಂದ್ಧಗ ೆಸಮಾಲಯೆೇಚಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಉದೆದೇಶ ಮಟ್ಟದ 
ನ್ಕ್ಷರೆ್ನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸದ್ಧರನವುದನ ವೆಚ್ುದ ತ್ಳಮಟ್ಟದ ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ಕಕೆ ದೃಷ್ಟ್ಟಕಯೆೇನ್ದ ಕಯೆರತೆರ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿರ್ಮಿಸಿದ.ೆ ಗರ್ಕಿೇಕ್ೃತ್ ವೂವಸ್ೆಥ ಒದಗಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆಯಳಳಲಾಗಿಲಿ. 
3.10.4 ಖಜಾನ ೆವ್ಗಾಯವ್ಣೆ ಸ್ಥವೋಕೃತಿಗಳ ತಪಾಿದ ಹೆಯೋಲ್ಲಕ ೆ   
ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಟ್ಟಟ್ಟರ ಗಳ ಹೆಯೇಲ್ಲಕಗೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಮಾಸಟರ ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆಿೇಷಣರೆ್ನ 
ಕಳೆಗಿನ್ೊಂತೆ ತ್ಪಾಿದ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡಿರನವುದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. 

• ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕ್ನಕ ಕಾಯದರ್ ದೊಂಡ್ಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಮಯರನ ಟ್ಟಟ್ಟರ ಕಯೆೇರ್ ಗಳನ್ನು (1236, 
3149, 3272) ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ೆ 7610-00-202-0-01-000 ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮೊೇಟ್ಾರ ಕಾರ 
ಮನೊಂಗಡ್ದ ಅಸಲ್ಲಗ ೆಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು; 

• ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ೆ 8009-01-101-0-01-000-ತೆಯೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆರ್ ಇತ್ರ ರಸಿೇದ್ಧಗಳ 
ಮಯರನ ಟ್ಟಟ್ಟರ ಕಯೆೇರ್ ಗಳನ್ನು (3372, 2273, 3374) ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ದ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಭವಿಷೂ 
ನಿಧಿಗ ೆಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು; 

• ಉದೆಯೂೇಗಿಯಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾದ ನ್ಷಟಗಳ ಮರನತ್ನೊಂಬನವಿಕರೆ್ ಬಗೆಗಿನ್ ಮಯರನ ಟ್ಟಟ್ಟರ 
ಕಯೆೇರ್ ಗಳನ್ನು (1240, 3102, 3224) ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಸಕಾಯರದ ಕ್ನಟ್ನೊಂಬ ಪ್ರಯೇಜನ್ ನಿಧಿಗೆ 
ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು; 

• ವೆೈದೂಕಿೇರ್ ಚಿಕಿತೆಿಗಾಗಿನ್ ಮನೊಂಗಡ್ವನ್ನು ವೆೈರ್ಕಿುಕ್ ಕ್ೊಂಪ್ಯೂಟ್ರ ಗಳ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನೊಂಗಡ್ಕಕೆ 
ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು; 

• ವಿಳೊಂಬವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ದೊಂಡ್ವನ್ನು ನಿೇರಿನ್ ಟ್ಾೂೊಂರ್ಕ ಗಳಿೊಂದ ಬೊಂದ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳಿಗ ೆಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು. 
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ತ್ಪಾಿದ ಹೆಯೇಲ್ಲಕರೆ್ನ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳ ತ್ಪಾಿದ ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ಕಕೆ ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ನ. ಇಲಾಖರೆ್ನ ಟ್ಟಟ್ಟರ ಗಳ 
ತ್ಪಾಿದ ಹೆಯೇಲ್ಲಕರೆ್ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ತಾಕಿಯಕ್ತರೆ್ನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ ವಿವರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಕ್ಡಿತ್/ವಸಯಲಾತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸರಿರ್ಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಿಗ ೆ ಹೆಯೊಂದಾಣಿಕ ೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021) ಹೆೇಳಿದೆ. 
ಆರೊಂಭಿಕ್ ಹೊಂತ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಯೇಲ್ಲಕಗೆಳ ದೆಯೇಷಪ್ಯರಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಪ್ರಕಿರಯ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳಿೊಂದಾಗಿ 
ದೆಯೇಷಪ್ಯರಿತ್ ಹೆಯೇಲ್ಲಕಗೆಳು ಉೊಂಟ್ಾಗಿವೆ ಮತ್ನು ಅೊಂತ್ಹ ಕಿರರ್ಾತ್ಮಕ್ ವೂತಾೂಸಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ 
ಮಾಸಟರ  ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದಲಿ್ಲ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾದ ರಿೇತ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಓವಯ ಮಯರನೆೇ ವೂಕಿುರ್ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ 
ಅಗತ್ೂವಿದೆ ಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದ.ೆ 
3.10.5 ಪಾತಯಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರತ, ಕಚೆೋರಿಗಳು ಮತತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಚ್ಟತವ್ಟಿಕೆಗಳ ಹೆಯೋಲ್ಲಕ ೆ 
ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರದೆಗಳು, ಫಾರೊಂಗಳು ಮತ್ನು ವರದ್ಧಗಳೊಂತ್ಹ ಮನ್ನಗಳು ಮತ್ನು 
ವೆೈಶಷಟಾಗಳ ಆಡಿಟ ವಿಶೆಿೇಷಣರೆ್ನ ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರದೆರ್ನ ಕಲೆವು ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಗಳು ಮತ್ನು ಮನ್ನಗಳನ್ಯು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧದನದ, ಇವುಗಳು ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿರದೊಂತ್ಹವಾಗಿವೆ ಅರ್ಥವಾ ಅನ್ಧಿಕ್ೃತ್ ಪ್ರವೇೆಶ ಎೊಂದನ 
ಬಳಕದೆಾರರ ಕಯೆೇರಿಕರೆ್ನ್ನು ತ್ರರಸಕರಿಸನತ್ುವೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಬಳಕದೆಾರರಿಗಾಗಿ ಉದೆದೇಶಸದೊಂತ್ಹ 
ಕಾರ್ಯವನ್ಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗ ೆಅವರ ಲಾಗಿನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನುತ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಪ್ರಸನುತ್ಪ್ಡಿಸನವ ಲೇೆರ್ರ 
(ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಗಳು ಮತ್ನು ಬಟ್ನ್ ಗಳು ಮತ್ನು ಮನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ಬಳಕದೆಾರ ಅೊಂತ್ರ -ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ 
ಸ್ಾಧನ್ ಮತ್ನು ಜವಾಬಾದರಿ ಹೆಯೊಂದ್ಧಸನವುದನ ಮತ್ನು ಸೊಂಯೇಜನೆಯಿೊಂದ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ 
ವಿವಿಧ ಊಡಿಕೆ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳು) ಮತ್ನು ವಹಿವಾಟ್ನ ಪ್ದರ (ಇತ್ರ ವಿಷರ್ಗಳ ಜೆಯತೆಗ ೆಇದನ ಪಾತ್ರ-
ಆಧ್ಾರಿತ್ ಪ್ರವೇೆಶವನ್ನು ಮತ್ನು ಸವಯರ ಕ್ಡರೆ್ ವಹಿವಾಟ್ನ ನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ್ಗೆಯಳಿಸನತ್ುದೆ) 
ನ್ಡ್ನವ ೆಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಕಯೆರತಯೆಿದನದ, ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ನಿದಶಯನ್ದಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬಳಕದೆಾರರನ, 
ಕ್ಚೆೇರಿಗಳು ಮತ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳ ಹೆಯೇಲ್ಲಕಗೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ೂೆಗಳನ್ನು 
ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. 

ನಿದಶಯನ 

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಲಾಗಿನ್ನ ವಿಶೆೋಿಷ್ಣಯೆತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಯೂನತ್ೆಗಳನತು ತ್ೆಯೋರಿಸ್ಥತತ: 
 
• ಸ್ಥಓ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ (ಬಿಡಿಸ್ಥ 015) ವಿತರಿಸ್ಲಾದ ನಿಧಿಗಳು ಬಳೆೆ ಪಾಲನೆ, ಅರರ್ೂ ಮತತು ವ್ನೂಜಿೋವಿ, 

ನಿೋರತ ಸ್ರಬರಾಜತ ಮತತು ನೆೈಮಯಲೂ ಇತ್ಾೂದಿಗಳಿಗೆ ಸೋೆರಿರತವ್ ಹಲವಾರತ ಮರತವಿತರಣೆ ಆದೆೋಶ 
ಸ್ಂಖೊಗಳನತು ಪಟಿಟ ಮಾಡ್ತತುವೆಯೆೋ್ಹೆಯರತತ ರಾಜೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕೆಕ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದವಾಗಿರಲ್ಲಲ.ಿ 

• ಸ್ಥಓ ನಿಧಿ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ವ್ರದಿ (ಬಿಡಿಸ್ಥ 004) ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗ ೆಐದತ ಆಡ್ಳಿತ್ಾತಮಕ ಇಲಾಖಗೆಳ 
(ಹರ್ಕಾಸ್ತ, ಸ್ಥಬಬಂದಿ ಮತತು ಆಡ್ಳಿತ ಸ್ತಧಾರಣಗೆಳು, ಕಾರ್ಮಯಕ, ಲೆಯೋಕೆಯೋಪಯೋಗಿ,್ಬಂದರತಗಳು 
ಮತತು ಒಳನಾಡ್ತ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತತು ಸ್ಥಬಬಂದಿ ಮತತು ಆಡ್ಳಿತ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಇಲಾಖ ೆ(ಜನಸ್ಿಂದನ) 
ಆಯೆಕಯನತು ತ್ಯೆೋರಿಸ್ತತುದೆ.     

• ಡಿಡಿಓ ನಿಧಿ ಬಿಡ್ತಗಡೆ ಮತತು ವಚೆ್ಚದ ವ್ರದಿ (ಬಿಡಿಸ್ಥ 005) ಮೋಲ್ಲನ ಐದತ ಆಡ್ಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಅದೆೋ ಆಯೆಕಯನತು ಕಾಲಾನತಕಯಮದಲ್ಲಿ ತ್ೆಯೋರಿಸ್ತತುದೆ. 

• ಸ್ಥಓನಿಂದ ಡಿಡಿಓಗ ೆನಿಧಿ ಬಿಡ್ತಗಡಗೆಾಗಿ ಆದೋೆಶದ ವಿವ್ರಗಳು (ಬಿಡಿಸ್ಥ 002) ಆಡ್ಳಿತ ವಿಭಾಗದ 
ಆಯೆಕಗಳಾಗಿ 20ಕಯಕ ಹೆಚ್ತಚ ಇಲಾಖೆಗಳನತು ತ್ಯೆೋರಿಸ್ತತುದೆ. 

• ಮಾಡ್ಯೂಲ ಮಟಟದ ಆಯೆಕಗಳು ಉಪ-ಮನತವಿನೆಯಂದಿಗ ೆಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಂಸೆಿಗಳ ಮನತವ್ನತು 
ಒಳಗೆಯಂಡಿವ ೆ ಮತತು ನಿಧಿಯ್ ಕೆಯೋರಿಕಯೆತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಂಸೆಿಗಳಿಗ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದೆ.  
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಂಸೆಿಗಳ ಆಯವ್ೂಯ್ ಚ್ಟತವ್ಟಿಕೆಗಳು ರಾಜೂ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕೆಕ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥರಲ್ಲಲ.ಿ 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಅಸಮಪ್ಯಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಡ್ವಳಿಕೆರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬಳಕದೆಾರರನ, ಕ್ಚೆೇರಿಗಳು ಮತ್ನು 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳ ಹಯೆೇಲ್ಲಕರೆ್ನ್ನು ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸನವ ಅಗತ್ೂವಿದೆ. 
ಒೊಂದನ ಇಲಾಖೆರ್ ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆರ್ಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಇಲಾಖೆರ್ ಆದೆೇಶಗಳು ಪ್ರದಶಯತ್ವಾಗನವ 
ಸಮಸ್ೂೆರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ದೆಯೇಷಪ್ಯರಿತ್ 
ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆ ಸಮಸ್ೂೆರ್ನ ಹೆಯೇಲ್ಲಕರೆ್ ಬಗೆಗಿನ್ ಬಳಕದೆಾರ ಸಮಮತ್ರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷರೆ್ ಕಯೆರತರೆ್ನ್ನು 
ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಅೊಂತ್ಹ ಬಳಕದೆಾರ ಸಮಮತ್ರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷರೆ್ ಸಮಸ್ೂೆಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಮಾಸಟರ  
ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಿೊಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾದ ರಿೇತ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಓವಯ ಮಯರನೆೇ ವೂಕಿುರ್ ಆಡಿಟ ಅಗತ್ೂವಿದ ೆಎೊಂದನ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. 
3.10.6 ಎಲ್ಲಮಂಟ್ ಪಾತಯ ಹೆಯೋಲ್ಲಕೆ  
ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ಗಳು ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಗಳು/ನ್ಮಯನೆಗಳು/ಪ್ರದೆಗಳು ಮನೊಂತಾದ ವಿವಿಧ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳನ್ನು 
ನಿವಯಹಿಸಲನ ಬಳಕೆರ್ಾಗನತ್ುವೆ. ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರತ್ರಯೊಂದನ ಪಾತ್ರವು ಪ್ಯವಯ-ನಿಧಯರಿತ್ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳ 
ಗನೊಂಪ್ನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರಕಕೆ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕ ೆಮಾಡಿದ ಬಳಕದೆಾರರನ ನಿವಯಹಿಸಬಹನದನ. 
ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣೆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಯೇಲ-ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕೆ ಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು (ವಿವಿಧ 
ಜವಾಬಾದರಿಗಳಿಗ ೆಹೆಯೊಂದ್ಧಕ ೆಮಾಡ್ಲಾದ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ೆೇರಿಸನವುದನ/ಮಾಪ್ಯಡಿಸನವುದನ) ಕೆ2 ಮಾಸಟರ 
ಮೇಕ್ರ ಪಾತ್ರದ ಬಳಕಗೆಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ.  
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ಗಳಿಗ ೆಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧಕ ೆಮಾಡ್ಲನ ಕೆ2 ಮಾಸಟರ ಮೇಕ್ರ ಗೆ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಇದನ 
ಅವಶೂಕ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಸವತ್ೊಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗ ೆ ಒೊಂದನ ಅೊಂಶವನ್ನು ಮಾೂಪ್ ಮಾಡ್ಲನ 
ಸ್ಾಧೂವಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ ಕ್ಡಿಮ ಪ್ರಯೇಜನ್ವುಳಳದಾದಗಿದೆ. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದನ ಅಗತ್ೂ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದರಯ 
ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆ/ಆಡ್ಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖೆ ಅರ್ಥವಾ ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ನಿದ್ಧಯಷಟ ವರದ್ಧ 
ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಿಲಿ.  ಈ ಅಗತ್ೂವನ್ನು ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಮಾತ್ರವೆೇ 
ಪ್ಯರೆೈಸಬಹನದಾಗಿದೆ. 
ಒೊಂದನ ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ಗ ೆ ಒೊಂದನ ಜವಾಬಾದರಿರ್ನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕೆ ಮಾಡ್ನವುದರಿೊಂದ 
ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಆ ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ನ್ ತೆರರೆ್ನವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ ಅಲಿದ ೆ ಉಳಿದ 
ಸೊಂಯೇಜನೆಗಳು ಆ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಲಭೂವಿರನವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ನು ಆದದರಿೊಂದ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ನ್ 
ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗನವುದ್ಧಲಿ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ತ್ರಳಿಸಿತ್ನ (ನ್ವೊೆಂಬರ 
2021). ಕ2ೆ ಮಾಸಟರ ಮೇಕ್ರ ಪಾತ್ರದ ಬಳಕಗೆಾಗಿ ರೆಯೇಲ ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲನ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿಕಯೆೊಂಡಿರನವುದರಿೊಂದ ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ಹೆಯೇಲ್ಲಕರೆ್ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ 
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಣೆರ್ನ್ನು ಸಕಿರರ್ಗೆಯಳಿಸಲನ ಅಗತ್ೂವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೊಂಯೇಜನೆ ಮಾಡಿರಬೆೇಕ್ನ 
ಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. ಇದನ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆ2 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಅವಲೊಂಬನೆರ್ನ್ನು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ.  
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಎಲ್ಲಮೊಂಟ ನ್ ‘ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರ ವರದ್ಧ’ರ್ನ್ನು ನೌಕ್ರನ್ ಜವಾಬಾದರಿಗೆ 
ಹೆಯೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡ್ಲನ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಬದಲಾವಣೆರ್ ಕಯೆೇರಿಕೆರ್ನ್ನು (ಸಿಸಿನ್ ಸೊಂಖೂೆ: 
K2/BPS/00023, ಅೊಂದಾಜನ ಮೊತ್ುಕಕೆ `31,000) ನಿೇಡಿದರನ.  
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3.10.7  ಸ್ಥವೋಕೃತಿದಾರರ ದತ್ಾುಂಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಸೊಗಳು  
ಹೆಯಸ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರನ್ನು ಡಿಡಿಓಗಳು ರಚಿಸನತಾುರೆ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓಗೆ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕೆ ಮಾಡ್ನತಾುರೆ. ಹರ್ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರನ ಇನೆಯುಬಬ ಡಿಡಿಓರವರ ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ಸ್ೆೇವಗೆಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದದರೆ, ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆ 
ಡಿಡಿಓಗಯ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕ ೆಮಾಡ್ಬೇೆಕಾಗನತ್ುದೆ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಹೆಸರನ ಅವರ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆರ್ಲ್ಲಿರ್ 
ಹೆಸರಿನ್ೊಂತೆಯೇ ಇರಬೆೇಕ್ನ. ಓವಯ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರನ ಡಿಡಿಓನ್ಲ್ಲಿ ನೆಯೇೊಂದಾಯಿಸಲಾದ ಒೊಂದನ ಬಾೂೊಂರ್ಕ 
ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಯೊಂದ್ಧರಬಹನದನ. ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತ,ೆ ಇೊಂಡಿರ್ನ್ ಫೆೈನಾನಿಿರ್ಲ ಸಿಸಟಮ 
ಕಯೆೇರ್ ಮತ್ನು ಮಾೂಗೆುಟ್ಟರ್ಕ ಇೊಂರ್ಕ ಕಾೂರೆಕ್ಟರ ರೆಕ್ಗಿುಷನ್ ಕಯೆೇರ್ ಸೊಂಯೇಜನೆರ್ಲ್ಲಿನ್ 
ಬದಲಾವಣೆರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಎಲಾಿ ಡಿಡಿಓಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗಿನ್ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ಖಾತೆರ್ನ್ನು 
ನಿಷ್ಟ್ಕರರ್ಗೆಯಳಿಸಬೇೆಕಾಗನತ್ುದೆ. ಆದದರಿೊಂದ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರನ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ತ್ಮಮ ಗನರನತ್ರನ್ 
ಸೊಂಖೂೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಎಲಾಿ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ ಹೆಯಸದಾಗಿ ಇ-ಆದೆೇಶದ ಮಯಲಕ್ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೇೆಕಾಗನತ್ುದೆ. ಒೊಂದೆೇ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ವಿಭಿನ್ು ಸಕಿರರ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಕಯೆೇರ್ ಗಳು, ಬಾೂೊಂರ್ಕ 
ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ನು ಹೆಸರನಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧರನವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಇದಲಿದೆ, ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಿಗ ೆಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲನ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಲಸನವ ರ್ಾವುದೆೇ ಡಿಡಿಓ ಪಾವತ್ರರ್ನ್ನು 
ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಿದಾಗ ಕೇೆೊಂದರ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದ್ಧೊಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಬಹನದನ. 
ಡಿಡಿಓಗಳು ಕೇೆೊಂದರ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದ್ಧೊಂದ ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆದನ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಮಾಪ್ಯಡಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಬಹನದನ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಹೆಚಿುನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ ಡಿಡಿಓಗಳು 
ಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯಗಾಗಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಬಹನದನ ಮತ್ನು ಅೊಂತ್ಹ ಬಹನ-ವಹಿವಾಟ್ನ 
ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮನಕ್ುವಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಡಿಸಲನ ಮತ್ನು ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸಲನ ಅವಕಾಶ 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರನತಾುರೆ. ಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯ ಮತ್ನು ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ದತಾುೊಂಶದ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರರ್ವನ್ನು ಒೊಂದೆೇ 
ದತಾುೊಂಶಸ್ೆಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಹನದಾದಾಗ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಎರಡ್ಯ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳು ಪ್ರತೊೇಕ್ವಾಗಿದನದ, 
ಎರಡ್ಯ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳು ಒೊಂದೇೆ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಬಳಸನತ್ರುರನತ್ುವೆ ಮತ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದನ 'ಬರೆ' 
ಕಾರ್ಾಯಚ್ರಣೆರ್ಾಗಿದರನವುದರಿೊಂದ ಸೊಂಘಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಪ್ಲಿಸಲನ ಸ್ಾಕ್ಷನಟ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸನವುದನ ಮನಖೂವಾಗಿದೆ. 
ಒಬಬ ಡಿಡಿಓ ಮಯಲಕ್ ಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ ನ್ಡೆರ್ತ್ರುರನವ ಸಮರ್ದಲೆಿೇ, ಇನೆಯುಬಬ ಡಿಡಿಓರವರನ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ವಿವರಗಳಿಗ ೆಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬಹನದಾಗಿದೆ, ಇದನ ಮೊದಲ ಡಿಡಿಓ 
ಮಯಲಕ್ ನ್ಡೆರ್ತ್ರುರನವ ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಮೇಲೆ ವಸನುಶಃ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಬಹನದಾಗಿದೆ, ಆದರಯ ಮೇಲೆ 
ಯೇಜಿಸಿದದೊಂತೆ, ಸಿಸಟಮ ಹೆಯಸ ಆದೆೇಶವನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಲನ ಅವರನ್ನು ಕಯೆೇರನವುದ್ಧಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ದತಾುೊಂಶವು ಸಥಳ ಮತ್ನು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವುದರಿೊಂದ, ಪಾವತ್ರ ಪ್ರಕಿರಯ ಡಿಡಿಓ ಗಮನ್ಕಕೆ ಬಾರದೊಂತ್ಹ ಸಯಕ್ಷಮ 
ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಮಾಪಾಯಡ್ನಗಳು ತ್ಪ್ನಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆಗಳಿಗ ೆ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ನವ ಅರ್ಥವಾ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಹಳರೆ್ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಲ ಗಳ ಇ-ಪಾವತ್ರ 
ವಿಫಲವಾಗಲನ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹನದನ.  
ಓವಯ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ರಾಜೂ ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕಿ ಡೆವಲಪೆಮೊಂಟ ಕಾಪೆಯಯರೇೆಷನ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆರ್ 
(ಕಿಯೇನಿರ್ಕಿ) ಇವರ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶ ೆೇಧನಾ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಕಳೆಕ್ೊಂಡ್ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ. 
➢ ಏಜನೆಿಿರ್ನ 392 ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧದನದ ಅದರಲ್ಲಿ 52 

ಸಕಿರರ್ವಾಗಿವೆ. 
➢ ಈ 52 ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗ,ೆ 35 ಸಕಿರರ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ 

ಕಯೆೇರ್ ಗಳು ಮತ್ನು 40 ವಿಭಿನ್ು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆಗಳು ಸೊಂಯೇಜಿತ್ವಾಗಿವೆ. 
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➢ ಕಲೆವು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆಗಳು ತ್ಪಾದಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆಗಳಾದ 0, 111111.. ಡ್ಮಿಮ ಖಾತೆ 0001 
ಅರ್ಥವಾ 000ಗಳನ್ನು ಸ್ೆೇರಿಸಿದ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತ ೆಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧವ.ೆ 

➢ ಪಾವತ್ರಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು (ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆ ಹೆಸರನ) Keonics, keonics Bangalore, 
Keonics Bengaluru, Karnataka State Electronics Development 
Corporation Limited, ಎೊಂದೆಲಾ ಿನೆಯೇೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಕಯೆೇರ್ ಸೊಂಖೂೆ 
2903418332 ಮತ್ನು ಎರಡ್ನ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ 1415477511 (ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತ ೆ
ಸೊಂಖೂೆ 2000083867 - 28.02.2020ರೊಂದನ ತೆರರೆ್ಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ನು 1415632657 (ಬಾೂೊಂರ್ಕ 
ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆ 52010100005955 -18.3.2020ರೊಂದನ ತೆರರೆ್ಲಾಗಿದೆ) ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗ ೆಮತೆಯುೊಂದನ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಖಾತೆರ್ನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಎರಡ್ಯ ದಾಖಲಗೆಳು ಡಿಡಿಓ ಕ್ಚೆೇರಿಯೊಂದರ 
ಒಬಬನೇೆ ನೌಕ್ರನಿೊಂದ ರಚಿತ್ವಾಗಿವೆ ಮತ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

➢ 2019 ಮತ್ನು 2020ರ ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಮತ್ನು ಮರನಸಲ್ಲಿಕರೆ್ಾದ ಕ್ನಿಷಾ 
272 ಪಾವತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಪೆೈಕಿ 01 ಮಾರ್ಚಯ 2020 ಮತ್ನು 8 ಮಾರ್ಚಯ 2020ರೊಂದನ 
ಅೊಂಗಿೇಕ್ರಿಸಲಾದ 13 ಪಾವತ್ರಗಳು 'ಖಾತೆ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧಲಿ' ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ದ್ಧೊಂದ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. 
18 ಮಾರ್ಚಯ 2020ರೊಂದನ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ ಈ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಪಾವತ್ರಗಾಗಿ ಮರನಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆರ್ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ 'ಡ್ಮಿಮ' ಹೆಸರನ ಹೆಯೊಂದ್ಧರನವ ಕ್ನಿಷಾ 200 ಸಕಿರರ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ 
ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ನು ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆರ್ಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ ʼಸ್ೆಯನೆುಗಳನ್ನುʼ ಹೆಯೊಂದ್ಧರನವ ಕ್ನಿಷಾ 100 
ಸಕಿರರ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರನ ಇರನವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ ಬಾೂೊಂರ್ಕ 
ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದರಷ್ೆಟೇ ಅಲಿದೆ ಡಿಡಿಓಗಳಿೊಂದಲಯ 
ಪಾರರೊಂಭಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಇದನ ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಅಧ್ಾೂದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಡಿಡಿಓಗಳು ಮತ್ನು 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರನ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಯ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದಲಿದೆ, 43,69,237 ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಪೆೈಕಿ 22,25,857 ದಾಖಲೆಗಳು ಒಬಬನೇೆ ವೂಕಿುಯಿೊಂದ ಐಎಫ್ ಎೊಂಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ 
ಮಾಸಟರ ಟ್ೆೇಬಲ ಮಯಲಕ್ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಾದ 
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರ ಮತ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಿದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳಿಲಿ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರನ್ ಹನಡ್ನಕ್ನವ ಮಯಲಕ್ ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಪಾವತ್ರಗಳ 
ಪ್ಟ್ಟಟ ಮತ್ುವುಗಳ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ತೆಯೇರಿಸನವ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧರ್ನ ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಡಿಡಿಓಗಳು ವಿವಿಧ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಹನಸೊಂಖೂೆರ್ಲ್ಲಿ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಿರನವುದನ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧದ ೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ. (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ 
ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮಾಪಾಯಡ್ನಗಳು ಪ್ರಕಿರಯರ್ಲ್ಲಿರನವ ಬಿಲ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನವುದ್ಧಲಿ ಎೊಂದನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ ಬದಲಾವಣೆರ್ನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದಯ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ 
ತ್ರಳಿಸದಯೆೇ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಮಾಪ್ಯಡಿಸಲನ ಡಿಡಿಓಗೆ ಅನ್ನಮತ್ರ ನಿೇಡಿರನವ ಮಯಲಕ್ 
ಕ2ೆನ್ಲ್ಲಿನ್ ಅಡ್ಕ್ವಾಗಿರನವ ಅಪಾರ್ವನ್ನು ಸಕಾಯರದ ಉತ್ುರವು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ. 
3.10.8  ಅಪಯರ್ಯ ದತ್ಾುಂಶ ನಿಘಂಟತ  
ಬಳಕದೆಾರರನ ಸೊಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸನವ ವಸನುಗಳ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ್ನು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸನವ ಮೊದಲ ಹೊಂತ್ವೆೊಂದರ ೆಪ್ರತ್ರ 
ವಸನು ಮತ್ನು ಇತ್ರ ವಸನುಗಳಿಗ ೆ ಅದರ ಸೊಂಬೊಂಧವನ್ನು ಗನರನತ್ರಸನವುದನ. ಪ್ರತ್ರ ದತಾುೊಂಶ ವಸನುವಿಗ ೆ
ವಿವರಣಾತ್ಮಕ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಿೇಡಿದ ನ್ೊಂತ್ರ, ಅದರ ಸೊಂಬೊಂಧವನ್ನು ಪ್ಠ್ೂ ಅರ್ಥವಾ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥವಾ ಬೆೈನ್ರಿ 
ಮೌಲೂದೊಂತ್ಹ ದತಾುೊಂಶದ ಪ್ರಕಾರದ್ಧೊಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ, ಸೊಂಭವನಿೇರ್ ಪ್ಯವಯನಿಧಯರಿತ್ 
ಮೌಲೂಗಳನ್ನು ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಸೊಂಕ್ಷಿಪ್ು ಪ್ಠ್ೂ ವಿವರಣೆರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ʼದತಾುೊಂಶ 
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ನಿಘೊಂಟ್ನʼ ಎೊಂಬ ಪ್ನಸುಕ್ದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಕಾಕಗಿ ಈ ಸೊಂಗರಹವನ್ನು ವೂವಸಿಥತ್ವಾಗಿ ಜೆಯೇಡಿಸಬಹನದನ. 
ದತಾುೊಂಶ ನಿಘೊಂಟ್ನ ಎನ್ನುವುದನ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ ರಚ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ದತಾುೊಂಶವು ಎಲಿ್ಲ ಸರಿರ್ಾಗಿ 
ಹೆಯೊಂದ್ಧಕಯೆಳುಳತ್ುದೆ, ಅದನ ರ್ಾವ ಮೌಲೂಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರಬಹನದನ ಮತ್ನು ಮಯಲಭಯತ್ವಾಗಿ 
ನೆೈಜ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ದ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ದತಾುೊಂಶ ಎೊಂದರ ೆಏನ್ನ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕಯೆಳಳಲನ ಜನ್ರ 
ಅನ್ನಕ್ಯಲಕಾಕಗಿ ದತಾುೊಂಶ ಮಾದರಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ದತಾುೊಂಶ ವಸನುಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಬಾಬನುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳ 
ಸೊಂಗರಹವಾಗಿದೆ.   
ಕೆಐಎಫ್ಎೊಂಎಸ್ ನ್ ರಯಪ್ರೇೆಖೆರ್ಲ್ಲಿ 2,400 ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಿವೆ, ಮತ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 786 ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧವೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತ್ೊಂಡ್ವು ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳ ವಿಷರ್/ಅಸಿುತ್ವಕೆಕ ಕಾರರ್ವನ್ನು 
ಸೊಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲನ ನಿರ್ಮಿತ್ವಾಗಿ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಭಾಷ್ಟ್ಸನವ ಅಭಾೂಸವನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆಯೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿೊಂದ ದತಾುೊಂಶ ನಿಘೊಂಟ್ಟನ್ ಉದೆದೇಶವನ್ನು ಪ್ಯರೆೈಸಲನ ದತಾುೊಂಶಬೆೇಸ್ 
ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಗಳು ಅಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿದದವು. ದತಾುೊಂಶ ನಿಘೊಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿರನವ ಹೆಚಿುನ್ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನು ನಿಘೊಂಟ್ನ್ನು ಆವೃತ್ರು ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ರಯಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿವಯಹಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನು 
ಬದಲಾವಣೆ ಕಯೆೇರಿಕಗೆಳಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಕ2ೆ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ನ ಅವ್ಲಂಬನೆಯಲಿದ ೆ ಕ2ೆ ದತ್ಾುಂಶದ ಬಳಕಯೆನತು ಸ್ಕಯಯಗೆಯಳಿಸ್ಲತ ವಿವ್ರವಾದ 
ದತ್ಾುಂಶ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಪಯರಕವಾದ ದತುಸ್ಂಚ್ಯದಿಂದ ನಿದಿಯಷ್ಟ ದತ್ಾುಂಶವ್ನತು ಹಿಂಪಡಯೆಲತ 
ಇಲಾಖೆಯತ ಪಯಮಾಣಿತ ಪಯಶೆುಗಳ ಪಠ್ೂವ್ನತು ಪಡೆಯಬೆೋಕತ. 
3.10.9 ದತ್ಾುಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ೆಗಳು 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿವಿಧ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಾದ ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್, ಬಿಲ ಚ್ಲನೆರ್ 
ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ ಇತಾೂದ್ಧಗಳು, ರವಾನ ೆ ಮಾಡ್ನವ ದ್ಧನಾೊಂಕ್, ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವ ದ್ಧನಾೊಂಕ್, ರಚಿಸಿದ 
ದ್ಧನಾೊಂಕ್, ಬಿಲ ರಚಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ ಮತ್ನು ಬಿಲ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದೊಂತ್ಹ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ಕಾಕಗಿನ್ 
ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನತ್ುವೆ. ಬಿಲ ರಚಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ ಮತ್ನು ರಚಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ ಒೊಂದೆೇ ಆಗಿರನತ್ುದೆ 
ಮತ್ನು ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ುದೆ, ಹಾಗಯ ಬಿಲ ನ್ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದೊಂತೆಲಾಿ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವು 
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗನತ್ುದ ೆಎೊಂದನ ಇಲಾಖೆ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳು ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ 
ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯವನ್ನು ಬಿಲ ರಚಿಸಲಾದ ವಷಯವಾಗಿ ಸ್ೆರಹೆಿಡಿರ್ನತ್ುವೆ,  ಆದರ ೆ ಬಿಲ ಅನ್ನು 
ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದಾಗ, ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯ ರ್ಾವಾಗಲಯ ಅದನ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದ ವಷಯಕೆಕ 
ಹೆಯೊಂದ್ಧಕರೆ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ. ಕಲೆವು ವೇಚ್ರ ಗಳ ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವಷಯದ 
ರಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಯಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲ ಿಎೊಂಬನದನ್ನು  ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಈ ಕಳೆಕ್ೊಂಡ್ೊಂತೆ ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ : 

▪ ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯ 2019-20 ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ 9,667 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯವನ್ನು 2020-21 ಎೊಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿತ್ನು. 

▪ 21,19,088 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವು ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯ 2019-20 
ರಲ್ಲಿರನತ್ುದೆ ಮತ್ನು 2019-20 ಎೊಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರ ೆ 2,47,183 ಬಿಲ 
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವು ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಬೊಂದರಯ 
ಅದನ್ನು 2019-20 ಎೊಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

▪ 2019-20ರಲ್ಲಿ 27 ವೇಚ್ರ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದದರಯ, ಹರ್ಕಾಸನ ವಷಯವನ್ನು 2020-21 
ಎೊಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಅದೇೆ ರಿೇತ್ರ, 2019-20ರ ಒೊಂಭತ್ನು ವೇಚ್ರ ಗಳನ್ನು 2018-19 
ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ನು. 

▪ ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ ಇಲಿದ್ಧರನವ ನಿದಶಯನ್ಗಳು ಇವರೆ್ಾದರಯ 
ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ ಮಾಡ್ಲಾಗಿತ್ನು 

▪ ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದರಯ ಖಾತೆರ್ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ 
ಲೆಡ್ಜರ ಮಾಸಟರ ವಿವರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಮಯದನಗಳಿದದವು. 

▪ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಲೆಡ್ಜರ ಮಾಸಟರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿನ್ ಒೊಂದೇೆ ಬಿಲ ಎರಡ್ನ ವಿಭಿನ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ೂ 
ಲೆಡ್ಜರ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳು ಮತ್ನು ಎರಡ್ನ ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೂೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ 
ಸೊಂಯೇಜಿತ್ವಾಗಿರನವುದನ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧತ್ನ  

▪ 2019-20ರ 2,025 ಬಿಲ ಗಳು ಮತ್ನು 2020-21ರ 5,025 ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿ, ವೇಚ್ರ ಅನ್ನು 
ಬಿಲ ಗೆ ಕಲೆವು ನಿಮಿಷಗಳ (10 ರಿೊಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳು) ಮೊದಲನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಎಲಾಿ 
ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಬಿಲ ರಚಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್, ವೇಚ್ರ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ ಮತ್ನು 
ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವು 00:00:00 ಸಮರ್ದೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಒೊಂದೆೇ ಆಗಿರನತ್ುದೆ, ಇದನ 
ಮಧೂರಾತ್ರರರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಒೊಂದನ ಬಾೂರ್ಚ ಪ್ರಕಿರಯರ್ಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 
ಸ್ಾಧೂತೆರ್ನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. 

ಅನೆೇಕ್ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದತಾುೊಂಶ ಸಿಥರತರೆ್ನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ ಕ2ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ಸಯಚ್ಕ್ ಮನದೆರ 
ನಿವಯಹಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದಲ್ಲಿರನವ ವಿಭಿನ್ು 
ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳು ಒೊಂದೆೇ ವೇಚ್ರ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ಕ್ನರಿತ್ನ ವಿಭಿನ್ು ಸಮರ್ದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನತ್ುವೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ ವಿವರಗಳ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಚ್ರ 
ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ಸಮರ್ ಸಯಚ್ಕ್ ಮನದೆರ ಭಿನ್ುವಾಗಿರನತ್ುವೆ. ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಸಮೊಂಜಸತೆಗಳು ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ 
ಆರ್ವೂರ್ ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ನು ಅವಲೊಂಬಿತ್ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೇರನತ್ುವೆ. 
3.10.10 ಕೆಯೋಷ್ಟಕಗಳ ವಿನಾೂಸ್ ಮತತು ಸ್ಂಬಂಧ - ಅಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ೆಗಳು  
ಕೆ2 ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದಲ್ಲಿರನವ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳು ಮತ್ನು ಅವುಗಳ ಕ್ಲೊಂಗಳು ಒೊಂದೆೇ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ಒಳಗೆಯಳುಳವ ಉದೆದೇಶದ್ಧೊಂದ ಬಹನ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಯೇೊಂದ್ಧರನತ್ುವೆ. ಈ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿರನವ 
ಇತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರಯೊಂದ್ಧಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧವನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧವೆ ಮತ್ನು ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಸ್ಾಥಪ್ಲಸಲನ ಗನರ್ಲಕ್ಷರ್ವನ್ನು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರಬೆೇಕ್ನ. ಪ್ರತ್ರ ಬಿಲ ಗ ೆಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ, ಬಿಲ ನ್ ಒಟ್ನಟ ಮತ್ನು ನಿವವಳ ಮೊತ್ುಗಳು, ಬಿಲ ರಚಿಸಿದ 
ದ್ಧನಾೊಂಕ್, ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ೆ ಇತಾೂದ್ಧಗಳೊಂತ್ಹ ಬಿಲ ಮಾಹಿತ್ರರ್ ಮನಖೂ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವನ್ನು ವಿನಾೂಸಗಯೆಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವು ಡಿಡಿಓ, 
ಖಜಾನೆ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರ ಘಟ್ಕ್ದೊಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಘಟ್ಕ್ಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧವನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ. 
ಡಿಡಿಓ ಸಿಸಟಮ ಕಯೆೇರ್, ಡಿಡಿಓ ಕಯೆೇರ್ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆ ಎೊಂಬ ಮಯರನ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಿವೆ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆರ್ಾದರಯ ಸೊಂಬೊಂಧಪ್ಟ್ಟ ಡಿಡಿಓರವರನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದನ ಸಯಕ್ು ಎೊಂಬನದನ ಸಿಷಟವಾಗಿಲಿ. ಅದೆೇ ಸನಿುವೆೇಶವು ಡಿಡಿಓಗ ೆಸಯಚಿಸನವ ಮಯರನ 
ಕ್ಲೊಂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಪಾವತ್ರ ದೃಢೇಕ್ರರ್ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧತ್ನು. 
ಅೊಂತೆಯೇ, ಬಿಲ ಹೆಡ್ರ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವು ಎರಡ್ನ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿದೆ - ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆರ್ 
ಗನರನತ್ನ ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ೆಸಿಸಟಮ ಕಯೆೇರ್. ಒೊಂದನ ಸೊಂಬೊಂಧವನ್ನು ಸ್ಾಥಪ್ಲಸಲನ ರ್ಾವುದೆೇ ಒೊಂದನ 
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ಕ್ಷೇೆತ್ರವು ಸ್ಾಕಾಗಿದೆಯೇ ಅರ್ಥವಾ ಎರಡ್ಯ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳು ಅಗತ್ೂವಿದಯೆೇ ಎೊಂಬನದನ ಸಿಷಟವಾಗಿಲಿ. ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಅಸಮೊಂಜಸತೆಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅನತಬಂಧ 3.9ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಸಮೊಂಜಸತೆಗಳು ದೃಢೇಕ್ರಿಸನವ ಮತ್ನು ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ನವ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳ ತ್ಪಾಿದ 
ಆಯಕಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹನದನ. 
3.10.11 ವಿಭಿನು ದತ್ಾುಂಶ ಪಯಕಾರಗಳಿಂದ ಗತರತತಿಸ್ಲಿಟಟ ಒಂದೆೋ ಕ್ಷೆೋತಯದ ಹಸೆ್ರತಗಳು  
ಕಳೆಗ ೆ ಸಯಚಿಸಿದೊಂತೆ, ಒೊಂದನ ಘಟ್ಕ್ವನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಒೊಂದೆೇ ಮಾದರಿರ್ ಹೆಸರನಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ು 
ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ು ದತಾುೊಂಶ ಪ್ರಕಾರಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ವಾೂಖಾೂನಿಸಲಾದ ನಿದಶಯನ್ಗಳನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ: 

▪ ಓವಯ ಡಿಡಿಓರನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಡಿಡಿಓ ಕಯೆೇಡ್ನ್ನು ಆರನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಸೊಂಖಾೂತ್ಮಕ್ 
ಮೌಲೂವಾಗಿ ಮತ್ನು 65 ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸೊಂಖಾೂತ್ಮಕ್ (ಆಲಾಾನ್ಯೂಮರಿರ್ಕ) ಮೌಲೂವಾಗಿ 
ವಾೂಖಾೂನಿಸಲಾಗಿದೆ; 

▪ ಹನದೆದರ್ ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ್ನು ಒೊಂಭತ್ನು ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸೊಂಖಾೂತ್ಮಕ್ ಮೌಲೂವಾಗಿ 
ಮತ್ನು 34 ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಖಾೂತ್ಮಕ್ ಮೌಲೂವಾಗಿ ವಾೂಖಾೂನಿಸಲಾಗಿದೆ; 

▪ ಖಜಾನ ೆ ಸಿಸಟಮ ಕಯೆೇರ್ ಅನ್ನು ಒೊಂದನ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸೊಂಖಾೂತ್ಮಕ್ ಮತ್ನು 17 
ಕಯೆೇಷಟಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಖಾೂತ್ಮಕ್ ಮೌಲೂವಾಗಿ ವಾೂಖಾೂನಿಸಲಾಗಿದೆ; 

▪ ಹನದೆದರ್ನ್ನು ಸಯಚಿಸನವ ಮತ್ನು ಹನದೆದಗೆ ಲಭೂವಿರನವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿೊಂಪ್ಡೆರ್ಲನ ಅಧಿಕಾರ 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರನವ ಡಿಡಿಓ ಮಾಸಟರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿರನವ ಹನದೆದರ್ ಕಯೆೇರ್ ಹನದೆದರ್ ವಿವರಗಳ 
ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿನ್ ಹನದೆದರ್ ಕಯೆೇರ್ ಕ್ಷೇೆತ್ರದೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕರೆ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ ಆದರ ೆಹನದೆದರ್ 
ಗನರನತ್ರನ್ ಸೊಂಖೂೆರ್ ಕ್ಷೇೆತ್ರದೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆಯೊಂದ್ಧಕರೆ್ಾಗನತ್ುದೆ.  

ಕ್ಷೇೆತ್ರ ವಾೂಖಾೂನ್ ಮತ್ನು ಹೆಸರಿಸನವ ಅಭಾೂಸಗಳು ಕ2ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಥರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಇದನ ದತಾುೊಂಶದ ಮರನಪ್ಡೆರ್ನವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 
ಬಿೇರನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ತ್ಪ್ನಿ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳಿಗ ೆಕಾರರ್ವಾಗಬಹನದನ. ಕ2ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ೊಂತ್ರರತ್ ವೂತಾೂಸಗಳು 
ಮತ್ನು ಪ್ರತ್ರ-ಅರ್ಥಯಗಭಿಯತ್ ಕ್ಷೇೆತ್ರ ನಾಮಕ್ರರ್ ಮತ್ನು ಬಳಕರೆ್ ಬಗೊ ತ್ರಳಿದ್ಧರನವ ವಿಶೆಿೇಷಕ್ರನ ಮಾತ್ರ 
ಸರಿರ್ಾದ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗನತ್ುದೆ. 
3.10.12 ಪಯತಿ-ಅರ್ಥಯಗಭಿಯತ ಕ್ಷೆೋತಯ ಉಲೆಿೋಖಗಳು ಮತತು ವ್ರದಿಗಳ ಮೋಲೆ ಪಯಭಾವ್  
ವರದ್ಧರ್ ವಿನಾೂಸ ಮತ್ನು ಸೊಂರಚ್ನೆಗಳ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಸಿಸಿಓ ನಿಧಿ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮತ್ನು 
ಸಮಗರ ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧರ್ನ ಚಾಟ ಯ ಆಫ್  ಅಕೌೊಂಟಿ ಲೆೈನ್  ಐಟ್ೊಂ ಮಾಸಟರ  ಕಯೆೇಷಟಕ್ದ್ಧೊಂದ ಉದದಸ್ಾಲ್ಲನ್ 
ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಲನ ಚಾಟಯ ಆಫ್  ಅಕೌೊಂಟಿ ಲೆೈನ್ ಐಟ್ೊಂ ಗನರನತ್ರಸನವುದನʼ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನ್ನು 
ಬಳಸಿದರೆ ಗನೊಂಪ್ನ ಆರ್ವೂರ್ ಸ್ಾಲ್ಲಗಾಗಿ ಸಿಸಿಓ ನಿಧಿ ಬಿಡ್ನಗಡ ೆಮತ್ನು ವೆಚ್ು ವರದ್ಧರ್ನ ಚಾಟಯ 
ಆಫ್  ಅಕೌೊಂಟಿ ಲೆೈನ್ ಐಟ್ೊಂ ಸಿಸಟೊಂ ಕಯೆೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ವರದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸನವವರನ ಒೊಂದನ 
ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನ್ನು ಮತ್ನು ಇನೆಯುೊಂದನ ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ ಎರಡ್ನೆೇ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದಾದರೆ. 
ಎರಡ್ಯ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳು ಒೊಂದೆೇ ರಿೇತ್ರರ್ವಲಿವಾದ ಕಾರರ್ ಮತ್ನು ಪ್ರಸಿರ ಬದಲಾಯಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಿಲಿದ 
ಕಾರರ್ ಈ ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ ಒೊಂದನ ಸರಿರ್ಾದ ಉಲೆಿೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗಯೂ, ಇಲಾಖೆರ್ನ ಚಾಟಯ 
ಆಫ್  ಅಕೌೊಂಟಿ ಲೆೈನ್ ಐಟ್ೊಂ ಮಾಸಟರ ಕಯೆೇಷಟಕ್ವನ್ನು ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನ ಸರಿರ್ಾದ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

3.10.13 ಯೋಜನೆಗಳು ಮತತು ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ದತ್ಾುಂಶ  
ರಾಜೂ ಸಕಾಯರವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ನು ಮೊಂಡ್ಳಿಗಳು ಮತ್ನು ನಿಗಮಗಳೊಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 
ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳ ಮಯಲಕ್ ಜಾರಿಗೆಯಳಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ನು ಕಾರ್ಯಯೇಜನೆಗಳನ್ನು 
ನಿವಯಹಿಸನತ್ುದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್  ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೊಂಗರಹಿಸಿದರೆ್ಾದರಯ ಈ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನವ ಇತ್ರ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನು 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ.  
ತ್ತ್ಿರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಕೇೆೊಂದರ ವಲರ್, ಕೇೆೊಂದರ ಪಾರಯೇಜಿತ್ ಮತ್ನು ರಾಜೂ ವಲರ್ದ 
ಯೇಜನೆಗಳು, ನೆಯೇಡ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಸೊಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಪಾರರೊಂಭದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್, 
ಅವುಗಳು ಅೊಂತ್ೂಗೆಯೊಂಡ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ ಇತಾೂದ್ಧಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಮ ಡಿಎಮ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಷಿಟವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಯೇಜನೆಗಳ ವಗಿೇಯಕ್ರರ್ವನ್ನು ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆಯಿೊಂದ ಸೊಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಮತ್ನು 
ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸಲಾಗನತ್ರುದೆ ಎೊಂದನ ಇಲಾಖರೆ್ನ ತ್ರಳಿಸಿದ.ೆ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ೨ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ 
ನಿವಯಹಿಸಲಾಗಿಲಿ ಎೊಂದಯ ತ್ರಳಿಸಿದೆ. 
ರಾಜೂದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆಯಳಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳು ಮತ್ನು ವೆಚ್ುಗಳ ಒೊಂದನ 
ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ಚಿತ್ರರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳ ದತಾುೊಂಶದ 
ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ನ, ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಿದ.ೆ  
3.10.14 ಶತಲಕಗಳು ಮತತು ಶತಲಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ೂವಿಲಿದಿರತವ್ುದತ 
ʼಬೆೇಕಾದಲ್ಲಿʼ- 'ಬೆೇಕಾದಾಗʼ ಪಾವತ್ರ ಸ್ೌಲಭೂವನ್ನು ಸನಲಭಗಯೆಳಿಸಲನ ವಿದನೂನಾಮನ್ ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕ ಜಮ 
ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸನವ ಮಯಲಕ್ ಸಕಾಯರಕಕೆ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಗಳ ಜಮ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು 
ಸರಳಗಯೆಳಿಸಲನ ಕೆ2 ಉದೆದೇಶಸಿದೆ. ಆದದರಿೊಂದ, ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿೇಡ್ನವ ವಿವಿಧ 
ಸ್ೆೇವಗೆಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ಹ ಶನಲಕಗಳು ಮತ್ನು ದೊಂಡ್ಗಳ ಬಗೊ, ಅವರನ ಶನಲಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕ್ಲನ 
ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗನವೊಂತೆ ಸಹಕ್ರಿಸಲನ, ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸನವುದನ ಅವಶೂಕ್ವಾಗಿದೆ. ಇದಕಕೆ 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಯಚಿಸಿದೊಂತೆ ಶನಲಕಗಳು ಮತ್ನು ದೊಂಡ್ಗಳ ಮಾಹಿತ್ರಭೊಂಡಾರವನ್ನು ಸಿಸಟಮ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಸಟರ ದತಾುೊಂಶದೊಂತೆ ನಿವಯಹಿಸಬೇೆಕಾಗನತ್ುದೆ. ಶನಲಕ ಮತ್ನು ಸ್ೆೇವಗೆಳ ಮಾಹಿತ್ರಭೊಂಡಾರವನ್ನು 
ನಿವಯಹಿಸಲನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆ ರಚಿಸನವ, ಓದನವ, ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸನವ ಮತ್ನು ಅಳಿಸನವ (ಸಿಆರ ರ್ನಡಿ) 
ಸ್ೌಲಭೂಗಳ ಅಗತ್ೂವಿರನತ್ುದೆ. ಅೊಂತ್ಹ ಶನಲಕ ಮತ್ನು ಶನಲಕಗಳ ಮಾಹಿತ್ರಭೊಂಡಾರವು ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದ.ೆ  
3.10.15 ಕೆಯೋಡಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪಯಸಾುವ್ನ ೆಅಗತೂತ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಯೋರಿಕೆ  
ಆರ ಎಫ್ ಪ್ಲ ಅನ್ವರ್ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಪ್ರಿಹಾರ ವಿನಾೂಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲನ ಮಾಡಿದ 
ಕಯೆೇಡಿೊಂಗ್, ಕ್ಸಟಮೈಸೆ್ೇಶನ್, ಟ್ೆಸಿಟೊಂಗ್, ಪಾರಜರೆ್ಕಟ ಮಾೂನೆೇಜ್ ಮೊಂಟ, ರಿಸ್ಕ ಮಾೂನೆೇಜ್ ಮೊಂಟ, 
ದತಾುೊಂಶಬೆೇಸ್ ಸರಕ್ುರಿೊಂಗ್, ಎಸ್ ಕ್ಯೂಎಲ ಕವೆರಿ ಡಿಸ್ೆೈನಿೊಂಗ್ ಇತಾೂದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿವಯಹಿಸಲನ ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕಾದ 
ಮಾನ್ದೊಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸನವ ಮತ್ನು ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸನವ ಅಗತ್ೂವಿತ್ನು. ಅವಶೂಕ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಗಯೂಡಿಸನವ 
ಕಿರಯರ್ ಆರೊಂಭದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಗ ೆಅರ್ಥವಾ ಅದರ ಗೆಯತ್ನುಪ್ಡಿಸಿದ ನಾಮನಿದೆೇಯಶತ್ರಿಗೆ 
ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಿತ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಭೂವಾಗನವೊಂತೆ ಸಹ ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ನು. 
ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಯೆೇಡಿೊಂಗ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಮಾನ್ದೊಂಡ್ಗಳು ಮತ್ನು ಇಲಾಖಯೆಿೊಂದ 
ಅದರ ಅನ್ನಮೊೇದನೆರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗ ೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
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ಅತ್ನೂvತ್ುಮ ಪ್ದಿತ್ರಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನಾೂಸ ಮತ್ನು ಕಯೆೇಡಿೊಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆ2ವಿಗ ೆ
ಅನ್ನಗನಣಿೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಯೆಳಳಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
3.10.16 ಕನುಡ್ ಆವ್ೃತಿುಯತ ನಿರ್ಷಕಿಯವಾಗಿರತವ್ುದತ  
ಎಫ್ಆರ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಮತ್ನು ಕ್ನ್ುಡ್ ಎರಡ್ಕ್ಯಕ ದ್ಧವಭಾಷ್ಾ ಬೆೊಂಬಲವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೇೆಕ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸಟಮ ನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ಸೊಂವಹನ್ವು ಪಾರರ್ಥಮಿಕ್ ಮಾಧೂಮವಾಗಿದರೆ್ಾದರೆ 
ಬಳಕದೆಾರರನ ವೂವಸೆ್ಥಯೊಂದ್ಧಗೆ ಕ್ನ್ುಡ್ವನ್ನು ತ್ಮಮ ಸೊಂವಹನ್ ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲನ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲಿ, 
ಆಯಕ ಮಾಡ್ಲನ ಕ್ನ್ುಡ್ವನ್ನು ಐಚಿಛಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಸಿಸಟಮ ನ್ಲ್ಲಿ ನಿವಯಹಿಸಲಾದ 
ದತಾುೊಂಶವು ರ್ನನಿಕಯೆೇರ್ ನ್ಲ್ಲಿರಬೆೇಕ್ನ. 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಕ್ನ್ುಡ್ ಆವೃತ್ರುರ್ನ ಕಿರರ್ಾತ್ಮಕ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಬಳಕದೆಾರರನ ಕ್ನ್ುಡ್ವನ್ನು ಸೊಂವಹನ್ದ ಮಾಧೂಮವನಾುಗಿ ಆರಿಸಿದಾಗ ಮನ್ನ ಫಲಕ್ ಖಾಲ್ಲರ್ಾಗಿತ್ನು. 
ಇದಲಿದೆ, ಕಲೆವು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಲೇೆಬಲ ಗಳು ಕ್ನ್ುಡ್ದ ಬದಲ್ಲಗ ೆಹಿೊಂದ್ಧ ಭಾಷ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆಯೊಂಡ್ವು. 
ಈ ಅವಶೂಕ್ತೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ ೆಬಳಕದೆಾರರ ಸಮಮತ್ರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ ಅನ್ನಸರಣೆರ್ನ್ನು 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ಯು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
3.11  ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ನಲ್ಲಿನ ವ್ರದಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸ್ಮಸೊಗಳು 
3.11.1 ಎಮಐಎಸ್ ವ್ರದಿಗಳನತು ಸ್ಂಪಯರ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ 
ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ನ ಕ೨ೆ ಯೇಜನೆರ್ ಅವಿಭಾಜೂ ಅೊಂಗವಾಗಿತ್ನು. ಯೇಜನಾ 
ನಿವಯಹಣಾ ಘಟ್ಕ್ವು ಎಲಾಿ ಯೇಜಿತ್ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಯೆ ಎೊಂದನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ ಸಿಥತ್ರ ವರದ್ಧಗಳ ಮಯಲಕ್ ತಾೊಂತ್ರರಕ್ ಸೊಂಯೇಜಕ್ರಿೊಂದ ಎಮಐಎಸ್ 
ವರದ್ಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ನು ನಿಯೇಜನೆರ್ನ್ನು ನಿಕ್ಟ್ವಾಗಿ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. 
ಮೊದಲ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಬೇೆಕಾದ 890 ವರದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೆವಲ 411 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚಯ 2020ರವರಗೆೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಉಳಿದ 479 ವರದ್ಧಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಾರ್ಚಯ 2020ರ ವೆೇಳಗೆೆ ಎರಡ್ನೆೇ ಹೊಂತ್ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ಎರಡ್ನೆೇ ಹೊಂತ್ದ 89 ವರದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದಯ ಕ2ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ. 
3.11.2  ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಉತ್ಾಿದನ ೆ 
ಕಳೆಗ ೆತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ, ಖಜಾನೆಗ ೆಸಲ್ಲಿಸಿದನದ ನ್ೊಂತ್ರ ರದನದಗೆಯೊಂಡ್ ಬಿಲ  (ರಾಜೂ ಹನಜಯರ ಖಜಾನ,ೆ 
ಬೆೊಂಗಳೊರನ ಇದರ ಕ್ನಾಯಟ್ಕ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಆಯೇಗದ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆ 2005115608) ಸಿಥತ್ರರ್ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಎಮಐಎಸ್ 004: ಬಿಲ/ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಇತ್ರಹಾಸ (ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರ ಬಗೊ 
ವಿವರವಾದ ವರದ್ಧ) ಮಯಲಕ್ ರಚಿಸಲಿಟ್ಟ ವರದ್ಧ ಮತ್ನು ಎಫ್  9 ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರ (ತ್ವರಿತ್ ಹನಡ್ನಕಾಟ್ ಆಯಕ) 
ಮಯಲಕ್ ರಚಿಸಲಿಟ್ಟ ವರದ್ಧ ಇವುಗಳು ಪ್ರಸಿರ ವಿರನದಿವಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ತೆಯೇರಿಸಿದ.ೆ 

16.02.2021 ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ಎಫ್9 ವರದ್ಧ 
ಮನೊಂಜಾನೆ 11.06  

16.02.2021 ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ ಎಮಐಎಸ್ 004 
ವರದ್ಧ ಮನೊಂಜಾನೆ 11.15   

ನ್ರಸಿೊಂಹಪ್ಿ ಅವರಯೆೊಂದ್ಧಗೆ - ರದಾದದ ಬಿಲ 
ಡಿಡಿಓಗೆ ತ್ಲನಪ್ಲಸಲಾಗಿದೆ  

ಬಿಲ  ರದನದಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡಿಡಿಓಗ ೆರವಾನ ೆ
ಅಗಬೇೆಕಿದ ೆ
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಬಿಲ ನ್ ಸಥಳ ಮತ್ನು ಸನಪ್ದ್ಧಯಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಈ ಎರಡ್ನ ವರದ್ಧಗಳು ಪ್ರಸಿರ ಭಿನ್ುವಾಗಿದದರಯ, 
ಡಿಡಿಓ ಬಿಲ ಅನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿಲಿ ಮತ್ನು ಅದನ ಖಜಾನೆರ್ಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓಗೆ ರವಾನ ೆ
ಅಗಬೇೆಕಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಈ ದೆಯೇಷವನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗನವುದನ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ(ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). 
3.11.3 ನಿವ್ಯಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ತವ್ೂವ್ಸೆಿ (ಎಮಐಎಸ್) ವ್ರದಿ ವಿಶಾವಸಾಹಯವಾಗಿಲಿ  
ಬಿಲ ಅರ್ಥವಾ ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ನ್ ಇತ್ರಹಾಸವನ್ನು ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಮಐಎಸ್ 
ವರದ್ಧರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದನದ ವರದ್ಧರ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧತ್ನು: 

• ಇದನ್ನು ಟ್ೆಯೇಕ್ನ್ ಸೊಂಖೂೆಗಳ ಮಯಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ಬಳಸಬಹನದನ ಮತ್ನು ಬಿಲ 
ಸೊಂಖೂೆಗಳಿೊಂದ ಅಲಿ. 

• ಇದನ ಬಿಲ ಗನರನತ್ರಸನವಿಕ ೆ ಅರ್ಥವಾ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿನ್ 
ವೂತಾೂಸಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಬಿಲ ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮೊತ್ುಗಳೊಂತ್ಹ ಸಮಸ್ೂೆಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಅದರ 
ಉಪ್ರ್ನಕ್ುತೆರ್ನ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.   

• ಕಲೆವು ಬಾಬನುಗಳಿಗ ೆಇೊಂಗಿಿಷ್ ಮತ್ನು ಕ್ನ್ುಡ್ದಲ್ಲಿ ಅದೆೇ ಬಾಬನುಗಳನ್ನು ಪ್ನನ್ರಾವತ್ರಯಸಲಾಗಿತ್ನು. 
• ಎಕೆಿಲ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಫಾಮಾೂಯಟ ಗಳಿಗ ೆ ವಗಾಯಯಿಸದ ಹೆಯರತ್ನ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ 

ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸನವುದ್ಧಲಿ. 
• ಪ್ರದೆರ್ಲ್ಲಿರನವ ಬಾಬನುಗಳ ಸೊಂಖೂೆರ್ನ ಎಕೆಿಲ ನ್ಲ್ಲಿ ವಗಾಯಯಿಸಿದ ಬಾಬನುಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗ ೆ

ಹೆಯೊಂದ್ಧಕರೆ್ಾಗನವುದ್ಧಲಿ. 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವರದ್ಧರ್ನ್ನು ಬಿಲ ಅನ್ನು ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ಬಳಸಲಾಗನವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ನು ಟ್ಯೆೇಕ್ನ್ ಅನ್ನು 
ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲನ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಯವಾಗಿಲಿ. 
3.11.4 ತಪಾಿದ ವ್ರದಿಗಳು  
ಕೆ2 ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರ/ಜವಾಬಾದರಿಗಳಿಗ ೆಹರ್ದ ಬಿಡ್ನಗಡೆಗಳು ಮತ್ನು ವೆಚ್ುದ ವಿವರಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಅೊಂತ್ಹ ಎರಡ್ನ ವರದ್ಧಗಳು ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರ ಪಾತ್ರಕಕೆ ಲಭೂವಿರನವ 
ಸಿಸಿಓ ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡ ೆಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕವೆಾರನ ವಿವರಗಳ ವರದ್ಧ ಮತ್ನು ಸಿಸಿಓ ಪಾತ್ರಕಕೆ ಲಭೂವಿರನವ 
ಏಕಿೇಕ್ೃತ್ ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧ ಇವುಗಳಾಗಿವೆ. ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಈ ಎರಡ್ನ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಹೆಯೇಲ್ಲಸಿತ್ನ 
ಮತ್ನು ವೆಚ್ುದ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳು ತಾಳರೆ್ಾಗನತ್ರುಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  
ಈ ಎರಡ್ನ ವರದ್ಧಗಳಿೊಂದ, ಎರಡ್ನ ಆರ್ವೂರ್ ಸ್ಾಲನಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆರ್ನ್ನು ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ್
3.7ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.7: ಎರಡ್ತ ವ್ರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತುದಲ್ಲಿನ ವ್ೂತ್ಾೂಸ್ಗಳು  

ಆರ್ವೂರ್ ಸ್ಾಲನಗಳು 
ತೆಯೇರಿಸಿದೊಂತ್ಹ ವಾಸುವಿಕ್ ವೆಚ್ು 

ಸ್ಥಸ್ಥಓ್ಹರ್ ಬಿಡ್ತಗಡ ೆಏಕೋಕೃತ 
ವೆಚ್ಚದ ವ್ರದಿ 

ಲೆಕಕಶಿೋರ್ಷಯಕೆವಾರತ 
ವಿವ್ರಗಳ ವ್ರದಿ 

2202~01~107~0~09~020~v 34,200 0 

2202~02~001~0~04~011~v 4,39,206 0 
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ಏಕೆೊಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕವೆಾರನ ವಿವರಗಳ ವರದ್ಧರ್ನ ಡಿಡಿಓಗಳ ಗನೊಂಪ್ಲನಿೊಂದ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ುವನ್ನು 
ಒಳಗೆಯಳುಳವುದ್ಧಲಿ. ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವರದ್ಧಗಳು ಹರ್ದ ಬಿಡ್ನಗಡ/ೆವೆಚ್ು, ಸಿಸಿಓ-
ವಾರನ ಹರ್ದ ವಿವರಗಳು, ಸಿಓ-ವಾರನ ಹರ್ದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓ-ವಾರನ ಹರ್ದ ವಿವರಗಳು 
ಮನೊಂತಾದವು ಡಿಡಿಓಗಳ ಗನೊಂಪ್ಲನಿೊಂದ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ುವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ಯು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಮ ಐಎಸ್  ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ರ್ನಏಟ್ಟ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆ ಮಾಡ್ಲನ ಇಲಾಖೆರ್ನ ಒದಗಿಸದ ಕಾರರ್ ಈ ಸನಿುವೆೇಶಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ರ್ಾವುದೆೇ ರ್ನಏಟ್ಟರ್ನ್ನು ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎೊಂಬನದನ ಸಿಷಟವಾಗಿಲಿ. 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ನ್ೊಂತ್ರ, ಸಕಾಯರವು ಎಲಾಿ ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಡಿಡಿಓಗಳ 
ಗನೊಂಪ್ನ್ನು ಈಗ ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಎೊಂದನ ಹೆೇಳಿದ ೆ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021), ಇದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ 
ಮನೊಂದ್ಧನ್ ಆವೃತ್ರುರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗ ೆಒಳಪ್ಡ್ನತ್ುದೆ.  
ಎಲಾಿ ಎಮಐಎಸ್ ವ್ರದಿಗಳನತು ಮಯರನೆೋ ವ್ೂಕುಯಂದ ಸ್ಯಕುವಾಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತತು 
ಲೆಕಕಪರಿಶ ೆೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ ೆಎಂಬತದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ. 
 

3.11.5 ಯೋಜನಾ ನಿದೆೋಯಶಕರ ಪಾತಯಕೆಕ ವಿಶಾವಸಾಹಯವ್ಲಿದ ಮಾಹಿತಿಯನತು ಹೆಯೋಲ್ಲಕೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದ ೆ
ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರಿಗ ೆ ಪ್ರತ್ರ ಇಲಾಖೆಗ ೆ ಹೊಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹರ್ ಮತ್ನು ಅದರ ವೆಚ್ುವನ್ನು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಳಳಲನ ‘ಹರ್ ಹೊಂಚಿಕೆ/ವೆಚ್ು’ ತೆಯೇರಿಸನವ ಒೊಂದನ ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ಯ ಲಭೂವಿದ.ೆ 
ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನ್ ಪ್ಲರೊಂಟ ಆಯಕರ್ನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ‘ಎಮಐಎಸ್ 027: ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡ/ೆವೆಚ್ು’ 
ವರದ್ಧರ್ನ ಸಿದದವಾಗನತ್ುದೆ. ರಚಿಸಲಾದ ವರದ್ಧರ್ನ ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಯಸಲಿಟ್ಟದದಕಿಕೊಂತ್ 
ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯವಾಗಿ ಭಿನ್ುವಾಗಿತ್ನು.  
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನ್ಲ್ಲಿ 40 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸಲಾಗಿತ್ನು ಆದರ ೆಎಮಐಎಸ್ 027: 
ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆ/ಖಚ್ನಯ' ವರದ್ಧರ್ ಪ್ರಕಾರ, 41 ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದದವು, ಹೆಚ್ನುವರಿರ್ಾದ ಇಲಾಖರೆ್ನ, 
ಅರರ್ೂ ಇಲಾಖೆರ್ಡಿರ್ ವಲರ್ ಅರರ್ೂ ಕ್ಚೆೇರಿ, ರಾಮದನಗಯ ಆಗಿತ್ನು. ಎಲಾಿ 40 ಇಲಾಖಗೆಳ 
ವಿರನದಿ ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನ್ಲ್ಲಿ ₹5.62 ಲಕ್ಷದ್ಧೊಂದ ₹43,161.96 ಕಯೆೇಟ್ಟ ವೆಚ್ುದ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳನ್ನು 
ಪ್ರದಶಯಸಲಾಗಿದದರಯ, ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧರ್ನ ಕೇೆವಲ 17 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ ೆ ವೆಚ್ುದ 
ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸಿತ್ನು. ಇತ್ರ 24 ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿರನದಿದ ವೆಚ್ುವನ್ನು ‘0’ ಎೊಂದನ 
ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿತ್ನು.  ಕಳೆಗಿನ್ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.8, ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ನು ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧರ್ 
ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರದಶಯಸಲಾದ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳ ವೂತಾೂಸವನ್ನು ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ.  
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.8: ಡಾೂಶ್ಬೆಯೋಡ್ಯ ಮತತು ಎಮಐಎಸ್ ವ್ರದಿಯ ಪಯಕಾರ ಪಯದಶಿಯಸ್ಲಾದ 

ಅಂಕಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ೂತ್ಾೂಸ್ 
ನಿರಯಪ್ಣ ೆ

ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ಯ ಅನ್ನಸ್ಾರ 
 (`ಕೆಯೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ ) 

ಎಮಐಎಸ್ ಅನ್ನಸ್ಾರ 

(`ಕೆಯೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ ) 

ವೂತಾೂಸ 

(`ಕೆಯೋಟಿಗಳಲಿ್ಲ ) 

ಎಲಾ್ಿಆಡ್ಳಿತ ಇಲಾಖಗೆಳಲ್ಲ್ಿ
ಸ್ಥವೋಕೃತವಾದ್ಹರ್ 

1,08,362.61 18,095.70 90,266.91 
ಎಲಾ್ಿಆಡ್ಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲ್ಿ
ವೆಚ್ಚವಾದ್ಹರ್ 

73,806.94 386.97 73,419.97 

ಹಿೇಗ,ೆ ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರಿಗ ೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತ್ರಗಯ ಮತ್ನು ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನಿೊಂದ 
ಎಮ ಐಎಸ್  ವರದ್ಧಗಯ ಗಮನಾಹಯ ವೂತಾೂಸಗಳಿದದವು.  ಡಿಡಿಓ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ ಯೇಜನಾ 
ನಿದೆೇಯಶಕ್ರಿಗೆ ಲಭೂವಿದದಲ್ಲಿ, ಸಿಸಿಓ ಸಿಓ ಮತ್ನು ಆಡ್ಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖೆರ್ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಯೆರೇಢೇಕ್ರಿಸಿದ 
ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು '0' ಎೊಂದನ ಪ್ರದಶಯಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ಯು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

(i)  ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರನ ಒೊಂದನ "ಹರ್ದ ಲಭೂತೆ" ಎೊಂಬ ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ಯ ಪಾೂನೆಲ ಅನ್ನು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧದಾದರೆ ಆದರ ೆ ಡಾೂಶ ಬಯೆೇರ್ಯ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರದೆರ್ಲ್ಲಿ 'ರ್ಾವುದೆೇ ಆರ್ವೂರ್ ಲೆೈನ್ 
ಕ್ೊಂಡ್ನಬೊಂದ್ಧಲಿ' ಸೊಂದೆೇಶವನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸನತ್ುದೆ. ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ಯ ಆರ್ವೂರ್ ಸ್ಾಲನಗಳನ್ನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ 
'ಎಲಾಿ ಆರ್ವೂರ್ ಲೆೈನ್ ಗಳನ್ನು ನೆಯೇಡಿ' ಶೇಷ್ಟ್ಯಕಯೆೊಂದ್ಧಗೆ ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ.ೆ ಬಳಕೆದಾರರನ 
'ಎಲಾಿ ಆರ್ವೂರ್ ಲೆೈನ್ ಗಳನ್ನು ನೆಯೇಡಿ' ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಗ ೆಹೆಯೇದಾಗ, ' ಎಮಐಎಸ್ 033: ಹರ್ದ ಲಭೂತೆ' 
ವರದ್ಧ ತೆರರೆ್ನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಆರ್ವೂರ್ ಲೆೈನ್ (8658-00-102-6-14-000) ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಯಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಯಸಲಾದ ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ನು ಎಮಐಎಸ್ 
ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಯಸಲಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯೊಂದ್ಧಗೆ ಈ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ ಮತೆಯುಮಮ ಏಕ್ರಯಪ್ವಾಗಿಲಿ. 
(ii) ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರನ ‘ಬಾಕಿ ಇರನವ ಬಿಲʼ ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ಯ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೆಯೊಂದ್ಧದಾದರೆ. 
ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರ ಪಾತ್ರವು ಅದನ್ನು ತೆರರೆ್ಲನ ಪ್ರರ್ತ್ರುಸಿದಾಗ, 'ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ಯ ಅನ್ನು ಲೆಯೇರ್ 
ಮಾಡ್ನವಾಗ ದೆಯೇಷ... ದರ್ವಿಟ್ನಟ ಮತೆು ಪ್ರರ್ತ್ರುಸಿ' ಎೊಂಬ ಸೊಂದೆೇಶ ಪ್ರದಶಯತ್ವಾಗನತ್ುದೆ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ, ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರನ ಪಾತ್ರಕಕೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಯವಾಗಿಲಿ. 
ಉತಾಿದನಾ ದೆಯೇಷವನ್ನು ತ್ರಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸನವಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತ್ರರ್ಲ್ಲಿದ ೆ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). 
ಇಲಾಖೆಯತ ಸ್ಥಿರವಾದ, ವಿಶಾವಸಾಹಯ ಮತತು ನಿಖರವಾದ ಎಲಾಿ ಎಮಐಎಸ್ ವ್ರದಿಗಳನತು 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪಡಿಸ್ಲತ ಕಯಮ ಕೆೈಗಯೆಳಳಬೆೋಕತ. 
3.11.6 ಜಾಸ್ಿರ ವ್ರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಸೊಗಳು 
ಕೆ2 ಅನ್ವರ್ವು ವಿವಿಧ ವರದ್ಧಗಳ ಉತಾಿದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತೊೇಕ್ ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ನವ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ (ಜಾಸಿರ) 
ಮತ್ನು ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ವನ್ನು ಬಳಸನತ್ುದೆ. ಅಕೆಯಟೇಬರ 2020ರ ಒೊಂದನ ನಿದಶಯನ್ದಲ್ಲಿ, 
ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರನ (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ನು ಹಕ್ನಕದಾರಿ) ಇವರಿಗ ೆ ಕ್ಳುಹಿಸಲಾದ ಹನಬಬಳಿಳ ಉಪ್-ಖಜಾನೆರ್ 
ಏಸಿಅರ009-ಸವಿವರ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕವೆಾರನ ಕಯೆರೇಢೇಕ್ೃತ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ವರದ್ಧರ್ನ ಧ್ಾರವಾಡ್ ಖಜಾನೆರ್ 
ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ.  
ಇಲಾಖೆರ್ನ ಈ ವೂತಾೂಸವನ್ನು ಜಾಸಿರ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಕದೆಾರರ ಹನದೆದರ್ ಹೆಸರನ ಮತ್ನು 
ಸಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸನವಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ್ಧರನವ ಮಾನ್ವ ಪ್ರಕಿರಯಗೆ ಅಧ್ಾೂರೆಯೇಪ್ಲಸಿತ್ನ. ಜಾಸಿರ 
ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದ ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ ನೆೈಜ-ಸಮರ್ದ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರರ್ವನ್ನು ಸನಲಭಗಯೆಳಿಸಲನ ಕೆ2 
ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದೆಯೊಂದ್ಧಗ ೆಜಾಸಿರ ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ವನ್ನು ಸೊಂಯೇಜನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ನವ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ ಗ ೆ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರಿಸನವುದನ ತ್ಪಾಿದ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸನವ ಅಪಾರ್ವನ್ನುೊಂಟ್ನಮಾಡ್ನತ್ುದೆ ಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 
ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. ಕೆ2 ದತ್ುಸೊಂಚ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ ವರದ್ಧಗಳ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ ನ್ 
ಇೊಂದ್ಧೇಕ್ರರ್ವನ್ನು ಇಲಾಖೆರ್ನ ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ಗೆಯಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
3.11.7 ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೆಯಯೋಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿನ ಎಮಐಎಸ್ ವ್ರದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ ೆ 

ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್್ ನಿಂದ  ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್್ ಗ ೆಅನತರಯಪ್ಲಸ್ತವ್ಲ್ಲಿನ ಕೆಯರತ್ೆಗಳು 
ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ವು, ಅಗತ್ೂವಿದದಲ್ಲಿ, ಆರೊಂಭಿಕ್ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈೆಗಯೆಳಳಲನ ಆರ್ವೂರ್ 
ಅೊಂದಾಜನಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗೆ ವಾಸುವಿಕ್ತರೆ್ ನಿರೊಂತ್ರ ಹೆಯೇಲ್ಲಕರೆ್ನ್ನು ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. ಕೆ2ಗಾಗಿನ್ 
ಎಫ್ಆರ ಎಸ್  ದಾಖಲೆರ್ನ ಎಲಾಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳಿಗ ೆವಿವಿಧ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ 
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ಸಿಸಟಮ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ವೂರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಪ್ರಿಚಛೆೇದ 5.8-
ಬೆೇಡಿಕೆವಾರನ, ಇಲಾಖೆವಾರನ, ಲಕೆ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕವೆಾರನ, ಜಿಲಾಿವಾರನ, ಡಿಡಿಓವಾರನ ಅರ್ಥವಾ ಈ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಸೊಂಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ. ಬಿಡ್ನಗಡೆಗಳ ತ್ಃಖುೆರ್ನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.  
ಎಸ್ಆರ ಎಸ್  ಕಾಲಾೊಂತ್ರದ ಜಿಲಾಿವಾರನ ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡ ೆ ವರದ್ಧಗಳು ಮತ್ನು ಎಫ್ಆರ ಎಸ್  ನ್ಲಿ್ಲ 
ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಿದೊಂತೆ ವಿಭಿನ್ು ಸೊಂಯೇಜನೆಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗಿನ್ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಎಫ್ಆರ ಎಸ್  ಅವಶೂಕ್ತೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಆರ ಎಸ್ ಗೆ 
ಅನ್ನರಯಪ್ಲಸಲನ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರರ್, ಎಮಐಎಸ್ ಕಾರ್ಯಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗೆಳನ್ನು 
ಕ್ಡಿಮಗೆಯಳಿಸಿದೊಂತಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನು ಅಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿಸಿತ್ನ. 
ಈ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳ ಹೆಯೇಲ್ಲಕರೆ್ಲ್ಲಿರ್ಯ ಸಹ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ಇಲಾಖೆರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಅಗತ್ೂವಿದದರಯ ಬೆೇಡಿಕೆವಾರನ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಬದಲ್ಲಗೆ ಸಿಸಿಓ ಮತ್ನು ಆಡ್ಳಿತ್ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ, ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಎಮಐಎಸ್ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಟ್ಟಎನ್ಎಮ ಸಿ ವರದ್ಧಗಳ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಸಕಿರರ್ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಎಮಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳು 
ರ್ನಏಟ್ಟಗ ೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟವೆಯೇ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಯೆಳಳಲನ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲಿ. 
ಜಿಲಾಿವಾರನ ವರದ್ಧರ್ನ ಎಸ್ಆರ ಎಸ್  ನ್ ಭಾಗವಾಗಿಲಿದ್ಧದದರಯ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು 
ಸಿಸಿಓ ಪಾತ್ರಕಕೆ ಹೆಯೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ(ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಅನತಬಂಧ 
3.10ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತೆ ಈ ವರದ್ಧಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸನತ್ರುಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ರ ಊಡಿಕೆಗಳ ಬಹನ ಸೊಂಯೇಜನೆಯೊಂದ್ಧಗೆ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಿಲಾಿ ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖಾವಾರನ ವೆಚ್ುದ 
ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಸ್ಾಧೂವಿಲಿ. ಅಲಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ಎಫ್ಆರ ಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದೊಂತ ೆವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರರ್ 
ನ್ಕ್ಷಗೆಳು, ಡಾೂಶ ಬೆಯೇರ್ ಯಗಳು ಇತಾೂದ್ಧಗಳೊೆೊಂದ್ಧಗಿನ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧಲಿ. 
3.11.8 ಎಮಐಎಸ್ ವ್ರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವ್ನತು    
ಪಾವತ್ರಸದ/ವಿತ್ರಣೆರ್ಾಗದ ಮೊತ್ುಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ, ಡಿಡಿಓಗಳು ಚ್ಲನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸನವ 
ಮಯಲಕ್ ವೆಚ್ುದ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಹಿೊಂತ್ರರನಗಿಸನತಾುರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಾ ವೆಚ್ುದ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇೆಕ್ನ. 2016-2020ರ ಅವಧಿಗೆ (ಆಡಿಟ ದತಾುೊಂಶಬೆೇಸ್ 
ಸಿದದತೆ ಮಾಡಿದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದವರಗೆೆ) ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತ್ವಾಗಿ ₹909.93 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ ಒಟ್ನಟ 1,05,243 
ಚ್ಲನ್ ಗಳನ್ನು ಜಮ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗ,ೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ುವು ವೇಚ್ರ ಗಳ 
ಮಯಲಕ್ ಮಾಡ್ಲಾದ ಖಚ್ನಯ ಮತ್ನು ಚ್ಲನ್ ಗಳ ಮಯಲಕ್ ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಡಿತ್ದ ವೂತಾೂಸವಾಗಿದೆ. 
ಆದಾಗಯೂ, 'ಬಿಡಿಸಿ009-ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮತ್ನು ಹರ್ಕಾಸನ ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಿನ್ ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧಗಳು', 
'ಬಿಡಿಸಿ017- ಹರ್ ಬಿಡ್ನಗಡೆ ಮತ್ನು ಆಡ್ಳಿತ್ ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಿನ್ ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧಗಳು' ಇತಾೂದ್ಧಗಳೊಂತ್ಹ 
ವೆಚ್ುದ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಕೆ2 ಈ ಕ್ಡಿತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸನವುದ್ಧಲಿ. 
ಈ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶೆುಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಈ ವರದ್ಧಗಳು ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಡಿತ್ವನ್ನು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸನವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ನು ವೇಚ್ರ ಗಳ ಮಯಲಕ್ ಮಯಲತ್ಃ ಕಾಯಿದರಿಸಲಾದ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ವೆಚ್ುವನ್ನು 
ಪ್ರದಶಯಸನತ್ುವೆ ಮತ್ನು ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವರದ್ಧಗಳು ಅವಾಸುವಿಕ್ವಾಗಿ ಹೆಚಿುನ್ ವೆಚ್ುದ ಅೊಂಕಿಅೊಂಶಗಳನ್ನು 
ಪ್ರದಶಯಸನತ್ುವೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿದೆ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವು ಪ್ರಸ್ಾುವಿತ್ ಏಜಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ
(ನ್ವೆೊಂಬರ 2021).  
ಮಾಡ್ಯೂಲ ಗಳ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಿನ್ ವಿಳೊಂಬವು ಅದರ ಪಾಲನದಾರರಿಗ ೆಸಮೊಂಜಸವಾದ ಭರವಸೆ್ರ್ನ್ನು 
ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಕೆ2 ನ್ ಒಟ್ಾಟರೆ ಸ್ಾಮರ್ಥೂಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡಿದೆ 
ಎೊಂದನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಅಭಿಪಾರರ್ಪ್ಟ್ಟಟದೆ. ಆದದರಿೊಂದ, ಮಾಡ್ಯೂಲ ನಿಯೇಜನೆರ್ನ್ನು 
ತ್ವರಿತ್ಗೆಯಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
3.12 ರಚ್ನೆಯಂದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನತಮೊೋದನೆಯವ್ರೆಗೆ ಬಿಲ ಚ್ಕಯದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ  
ಸಕಾಯರದ್ಧೊಂದ ಬರಬೆೇಕಿರನವ ಹರ್ದ ಕೆಿೈಮ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರನವ ಬಿಲ ಅನ್ನು ಡಿಡಿಓಗಳಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗನತ್ುದ,ೆ ಅವರನ ಸಕಾಯರಿ ಖಾತೆಯಿೊಂದ ಹರ್ವನ್ನು ಸ್ೆಳರೆ್ಲನ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಯೊಂದ್ಧದಾದರೆ. 
ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಓ ಕ್ಛೇೆರಿರ್ ಒಬಬ ನೌಕ್ರನ್ನ ಬಿಲ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು ಪಾರರೊಂಭಿಸನತಾುನೆ. ನೌಕ್ರ ರಚಿಸಿದ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲಾಗನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓರವರ ಅನ್ನಮೊೇದನೆರ್ ನ್ೊಂತ್ರ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಗ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಡಿಡಿಓಗಳಿೊಂದ ಬಿಲ ಗಳ ಭೌತ್ರಕ್ ಪ್ರತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ 
ನ್ೊಂತ್ರ ಖಜಾನೆರ್ನ ಈ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸನತ್ುದೆ, ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರಿಗೆ 
ಪಾವತ್ರರ್ನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ನತ್ುದೆ. 
ವಿವಿಧ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಟ್ೆೈಮ ಲೆೈನ್ ಗಳನ್ನು 
ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗಯೂ, ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತ್ನತ್ನಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಆದೂತೆರ್ 
ಸರತ್ರಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸಬಹನದಾದರಯ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ಸರತ್ರ ಮತ್ನು ಆದೂತೆರ್ ಸರತ್ರರ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಕಿರಯರ್ 
ಸಮರ್ವನ್ನು ಸಯಚಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿೊಂದ, ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ 
ಕೇೆೊಂದ್ಧರೇರ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಯೇಗವು ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಿದ (ಆಗಸ್ಟ 2018) 15 ದ್ಧನ್ಗಳ ವೆೇಳಾಪ್ಟ್ಟಟರ್ನ್ನು 
ಮಾನ್ದೊಂಡ್ವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಯೊಂಡಿದೆ.  
ಲಭೂವಿರನವ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ 2014-15 ರಿೊಂದ 2019-20ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕೆ2 ಒಟ್ನಟ 44.66 ಲಕ್ಷ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಿದ ೆ ಎೊಂದನ ತೆಯೇರಿಸಿದೆ (ಅನತಬಂಧ 3.11).  ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಮನಖೂವಾಗಿ ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಸಕರಣೆ ಮತ್ನು ಸಲಿ್ಲಕ ೆ (ಬಿಪ್ಲಎಸ್) ಮಾಡ್ಯೂಲ ಮಯಲಕ್ 
ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಆದಾಗಯೂ, ರಾಜಸವ ಮರನಪಾವತ್ರ ಬಿಲ ಗಳೊಂತ್ಹ ಕಲೆವು ಬಿಲ ಗಳು ಬಿಪ್ಲಎಸ್  
ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಯದ್ಧಸದೆ ಖಜಾನೆರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲಿಡ್ನತ್ುವೆ. ಲಭೂವಿರನವ ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರರ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು 
ಬಳಸಿಕೆಯೊಂಡ್ನ ಪಾವತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ವನ್ನು 
ಅರೆೈಯಸಲನ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಪ್ರರ್ತ್ರುಸಿತ್ನ. ಹರ್ ಕೆಿೈಮ  
ಮಾಡ್ನವವರನ ಬಿಲ  ಸಲ್ಲಿಕ ೆಮಾಡಿದ ವಾಸುವಿಕ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವನ್ನು ಸ್ೆರಹೆಿಡಿರ್ಲನ ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಸ್ೌಲಭೂ ಇಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಆದದರಿೊಂದ, ಬಿಲ ಸಲ್ಲಿಕಯೆಿೊಂದ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು 
ಪಾರರೊಂಭಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ನೆೈಜ ಸಮರ್ವನ್ನು ಅಳರೆ್ಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಆದದರಿೊಂದ, ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ 2019-20ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ ರಚ್ನೆಯಿೊಂದ ಹಿಡಿದನ ಅೊಂತ್ರಮ 
ಪಾವತ್ರರ್ವರಗೆೆ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ದ ಚ್ಕ್ರವನ್ನು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿತ್ನ.  
ಒಟ್ನಟ 22,84,447 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 22,41,679 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಬಿಪ್ಲಎಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ 
ಮಯಲಕ್, 35,761 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ  ಮಯಲಕ್ ಮತ್ನು 7,007 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಖಜಾನೆರ್ಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಬಿಲ ಗಳ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ನಕ್ಷೆ್ 3.9ರಲ್ಲಿ 
ಸಯಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ನಕ್ಷ ೆ3.9: 2019-20 ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ2ೆವಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಲಾದ ಬಿಲ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ  

 
ಬಿಪ್ಲಎಸ್  ನ್ಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ 1,35,903 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗ ೆಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ನ್ಕ್ಷೆಯಿೊಂದ 
ನೆಯೇಡ್ಬಹನದಾಗಿದೆ. ಇದಕಕೆ ಡಿಡಿಓರವರಿೊಂದ ತ್ರರಸೃತ್ಗೆಯೊಂಡಿದೆ, ಮೇಲನರನಜನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿೊಂದ 
ತ್ರರಸೃತ್ಗೆಯೊಂಡಿದೆ, ಮಧೂೊಂತ್ರ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ, ವಷ್ಾಯೊಂತ್ೂದ ರದದತ್ರ ಇತಾೂದ್ಧ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಬಿಲ  ಅನ್ನು ಮಾನ್ವ ಹಸುಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ರವಾನಿಸನವುದನ ಕೆ2 ಸಿಸಟಮ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಮನೊಂದನವರಯೆಿತ್ನ. 
ವೇಚ್ರ ಗಳ ಡಿಜಿಟ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸದ ಕಾರರ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗಿದದರಯ, ಡಿಡಿಓಗಳಿೊಂದ ಬಿಲ ಗಳ ಭೌತ್ರಕ್ ಪ್ರತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರವೇೆ 
ಖಜಾನೆರ್ನ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸನತ್ರುತ್ನು. ಖಜಾನೆರ್ಲ್ಲಿ, ಭೌತ್ರಕ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಫರೊಂಟ 
ಆಫೇಸ್ ಅಸಿಸೆ್ಟೊಂಟ ನ್ಮಯದ್ಧಸಿ ತೆಗದೆನಕೆಯಳುಳತಾುರೆ. ಭೌತ್ರಕ್ ಸಲ್ಲಿಕರೆ್ನ ಏಳು ದ್ಧನ್ಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು 
ವಿಳೊಂಬವಾದರೆ ಸಿಸಟಮ ಸವರ್ೊಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಫರೊಂಟ ಆಫೇಸ್ ಅಸಿಸೆ್ಟೊಂಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ತ್ರರಸಕರಿಸನತ್ುದೆ. ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಮರ್ದ ಮಿತ್ರ (ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಬಿಲ ಸಲ್ಲಿಕ ೆ ದ್ಧನ್ವನ್ನು ಹೆಯರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ) 
ಮನಕಾುರ್ಗೆಯಳುಳವ 24 ಗೊಂಟ್ೆಗಳ ಮೊದಲನ ಭೌತ್ರಕ್ ಬಿಲಿನ್ನು ಖಜಾನ ೆಕ್ಚೆೇರಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸದ್ಧದದಲಿ್ಲ 
ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ನೆಯೇೊಂದಾಯಿತ್ ಇ-ಮೇಲ ಮತ್ನು ಮೊಬೆೈಲ ಸೊಂದೆೇಶಗಳ ಮಯಲಕ್ ಡಿಡಿಒಗೆ ಸಯಚಿಸನವ 
ಒೊಂದನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ನು. 70,925 ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆಭೌತ್ರಕ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲಿ, ಇದನ 
ಸಯಚ್ನ ೆಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥವಾ ಡಿಡಿಓಗಳು ಸಯಚ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿದಾದರೆ ಎೊಂದನ 
ತ್ರಳಿಸನತ್ುದೆ.  
ಈ ರಿೇತ್ರರ್ ಒಟ್ನಟ 20,77,619 ಬಿಲ ಗಳು ಖಜಾನೆರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಿರಯಗೆ ಲಭೂವಿದದವು. ಈ ಪೆೈಕಿ 20,15,821 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು 61,798 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ತ್ರರಸಕರಿಸಲಾಗಿತ್ನು, ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಲಸಲಾಗಿತ್ನು  
ಅರ್ಥವಾ ರದನದಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿತ್ನು. ಖಜಾನೆಯಿೊಂದ ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಣೆಗ ೆಒಳಗಾದ ಮತ್ನು ಡಿಡಿಓಗಳು ರದನದಗೆಯಳಿಸಿದ 
ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಡಿಡಿಓ ತ್ರರಸಕರಿಸಿದ ಬಿಲ' ಎೊಂಬ ಸಿಥತ್ರರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಯಸನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ, ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರರ್ ವಿವರಣೆರ್ನ್ನು ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿ ವಾೂಖಾೂನಿಸದ ಕಾರರ್ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸದ 
ಬಿಲ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಪ್ರತ್ರ ಹೊಂತ್ಕಕೆ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ – ಬಿಪ್ಲಎಸ್  ನ್ಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆರ್ಾದಾಗಿನಿೊಂದ ಡಿಡಿಓಗಳಿೊಂದ ಬಿಲ ಗಳ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಲಿ್ಲಕ;ೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಲ್ಲಕಿ ೆನ್ೊಂತ್ರ ಭೌತ್ರಕ್ ಬಿಲ ಗಳ ಸಲಿ್ಲಕಗೆಾಗಿ; ಅದರ ಜಮರ್ಾದೊಂದ್ಧನಿೊಂದ 
ಖಜಾನೆಯಿೊಂದ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಾಗಿ; ಮತ್ನು ಬಿಲ ಸೃಜನೆಯಿೊಂದ ಅದರ ಅನ್ನಮೊೇದನೆರ್ವರಗೆೆ 
ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಒಟ್ನಟ ಸಮರ್ವನ್ನು ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.9ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.9: ಡಿಡಿಓಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಗಳ ಆನ್ಲೆೈನ ಮತತು ಭೌತಿಕ ಸ್ಲ್ಲಕಿೆ ಮತತು ಖಜಾನಯೆಂದ 
ಬಿಲ್ಗಳ ಅನತಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ತ್ೆಗದೆತಕೆಯಂಡ್ ಸ್ಮಯ  

ತೆಗೆದನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ 

ಸಲ್ಲಿಕೆರ್ಾದ ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಖೊ ಅನ್ನಮೊೇದನೆರ್ಾದ 
ಬಿಲ ಗಳು ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಖೊ 

ಆನ್ಲೆೈನ ಭೌತಿಕ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್್ರಚ್ನೆಯಂದ್
ಅನತಮೊೋದನೆ 

0-7 ದಿನಗಳು 14,77,637 20,17,030 19,31,687 10,23,666 
8-15 ದಿನಗಳು 3,25,187 17,742 71,624 5,79,199 
16-30 ದಿನಗಳು 1,88,808 59 8,213 2,76,026 
31-60 ದಿನಗಳು 83,353 15 1,641 1,04,822 
61-180 ದಿನಗಳು 29,166 5 348 30,955 
181-360 ದಿನಗಳು 1,569 0 23 1,142 
361 ಮತತು್ಹೆಚ್ತಚ 56 0 0 11 
ಒಟತಟ 21,05,776 20,34,851 20,15,821 20,15,821 
 ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ 

ಗರಿಷಟ ಅವಧಿ = 
668್ದಿನಗಳು 

ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ 
ಗರಿಷಟ ಅವಧಿ = 
73್ದಿನಗಳು 

ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಗರಿಷಟ 
ಅವಧಿ = 303್

ದಿನಗಳು 

ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ 
ಗರಿಷಟ ಅವಧಿ = 
474್ದಿನಗಳು 

ಬಿಲ ಪ್ರಕಿರಯರ್ ಪ್ರತ್ರ ಹೊಂತ್ದಲಯಿ ವಿಳೊಂಬಗಳಿದದರಯ ಸಹ, 17,821 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು (ಕಿತ್ುಳ ೆಬರ್ಣದಲಿ್ಲ 
ಸಯಚಿಸಲಾದ ಉದದಸ್ಾಲನಗಳು), ಈ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ಏಳು ದ್ಧನ್ಗಳ ಅವಧಿ ಕ್ಳದೆ ನ್ೊಂತ್ರವೂ 
ವೂವಸೆ್ಥರ್ನ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಿತ್ನು. ಮನೊಂಗಟ್ೆಟರ್ ನಿರ್ೊಂತ್ರರ್ಗಳನ್ನು ಬದ್ಧಗಯೆತ್ರು ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಇದನ ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. ಕ್ನತ್ಯಹಲಕಾರಿರ್ಾಗಿ, 
ಭೌತ್ರಕ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಅನ್ನಮತ್ರಸಲಾದ ದ್ಧನ್ಗಳ ಸೊಂಖೊರ್ನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಯ 
ಕಯೆೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ನು ಮನೊಂಗಟ್ೆಟರ್ ಮಯಲಕ್ ನ್ಮಯದ್ಧಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನು ಎಸ್ ಆರ ಎಸ್  
ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸಿದೊಂತೆ, ಕಯೆೇಷಟಕ್ದ್ಧೊಂದ ಪ್ಡೆರ್ಲಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಾವಕಾಶದ ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು 
ತ್ರದದಲನ/ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲನ ಅೊಂತ್ರ-ಸೊಂಪ್ಕ್ಯ ಸ್ಾಧನ್ದ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥತ್ರರ್ಲ್ಲಿ, ಬಿಲ ಸಲ್ಲಿಕಗೆಾಗಿನ್ ನಿಗದ್ಧತ್ 
ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವೂಕಿುಗಳನ್ನು 
ಪ್ತೆುಹಚ್ುಲಾಗಲ್ಲಲಿ.  
ನಿಗದ್ಧತ್ 15 ದ್ಧನ್ಗಳ ಅವಧಿರ್ ನ್ೊಂತ್ರ ಒಟ್ನಟ 4,12,956 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು (ಕೊೆಂಪ್ನ ಬರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಯಚಿಸಲಾದ 
ಉದದಸ್ಾಲನಗಳು) ಪ್ರಕಿರಯಗಯೆಳಿಸಲಾಗಿತ್ನು ಮತ್ನು ಎಲಾಿ ಹೊಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ ರ್ಶಸಿವರ್ಾಗಿ 
ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಯೆೊಂಡ್ ಬಿಲ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಗರಿಷಾ ಸಮರ್ 474 
ದ್ಧನ್ಗಳಾಗಿದದವು. 
ಬಿಲ ಪ್ರಕಿರಯಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಯಚ್ಕ್ವನ್ನು ಹೆಯೊಂದಲಾಗಿದ ೆಮತ್ನು ಅದನ್ನು ಮಯರನ 
ದ್ಧನ್ಗಳೊೆಂದನ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಡಿಡಿಓ ಕ್ಚೆೇರಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಕೆಿೈಮ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸಲನ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ದ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಾಡ್ನವುದನ ಕೆ2 ವಾೂಪ್ಲುರ್ಡಿ 
ಬರನವುದ್ಧಲಿ ಎೊಂದಯ ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ. ಡಿಡಿಓ ಬಳಕದೆಾರರ ಸ್ಾಮಾನ್ೂ ತ್ರಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರ 
ವಿವರಣೆರ್ನ್ನು ಸರಳ ಇೊಂಗಿಿಷ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಷಟವಾಗಿ ವಾೂಖಾೂನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ೊಂಡಿಕೆ 3.12ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದೊಂತೆ ಸಿಥತ್ರರ್ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಷಟತರೆ್ ಕಯೆರತರೆ್ ನಿದಶಯನ್ವೊಂದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಸಿಷಟಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಬಿಲ ಪ್ರಕಿರಯಗಾಗಿ 3-ದ್ಧನ್ದ ಸಮರ್ಾಕಾಶವನ್ನು 
ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದದರಯ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತರೆ್ ಸಯಚ್ಕ್ವನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿ 
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ರ್ಾವುದೆೇ ವಿಶೆಿೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವರದ್ಧಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೆ2 ಒೊಂದನ ಸಮಗರ ಹರ್ಕಾಸನ ನಿವಯಹಣಾ ವೂವಸೆ್ಥ 
ಆಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಹರ್ ಸಿವೇಕ್ತ್ಯರ ಕೆಿೈಮ ನ್ ಸಲ್ಲಿಕಯೆಿೊಂದ ಪಾರರೊಂಭವಾಗಿ ಅದರ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಮತ್ನು 
ಪಾವತ್ರರ್ವರಗೆೆ ಬಿಲ ನ್ ಸೊಂಪ್ಯರ್ಯ ಜಿೇವನ್ಚ್ಕ್ರಕೆಕ ಸಮರ್ಾವಧಿಗಳನ್ನು ನಿದ್ಧಯಷಟಪ್ಡಿಸಬೇೆಕ್ನ.  
ಕ2ೆ ತನು ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ನಲ್ಲ ಿಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಲತ ಸಾಧೂವಾಗತವ್ಂತ್ ೆಅನತವ್ು ಮಾಡ್ಲತ ರಾಜೂ ಸ್ಕಾಯರವ್ು 
ತನು ಪಯರೆೈಕೆದಾರರಿಗ ೆಬಿಲ್ಗಳ ತವರಿತ ಸ್ಂಸ್ಕರಣೆ ಮತತು ತವರಿತ ಪಾವ್ತಿಯನತು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಲತ 
ಮತತು ಬಾಕ ಉಳಿದಿರತವ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲತ ಸ್ಮಯಾವ್ಧಿಗಳನತು ಸ್ಯಚಿಸ್ತವ್ ಅಭಾೂಸ್-
ಸ್ಂಹಿತ್ೆಯನತು ಹೆಯರತರಬಹತದಾಗಿದೆ.  
3.13  ಬಿಲ್ಗಳ ಅಸ್ಮಪಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವ್ರಣೆ  
ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಸಿಥತ್ರರ್ನ ಪಾರರೊಂಭದ್ಧೊಂದ ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳುಳವವರಗೆೆ ಅದರ ಜಿೇವನ್ಚ್ಕ್ರದ ಉದದಕ್ಯಕ 
ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಬಗೊ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಒೊಂದನ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಅೊಂತ್ರಮ ಸಿಥತ್ರರ್ನ ರ್ಶಸಿವ 
ಅರ್ಥವಾ ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟ್ನ ಆಗಿರಬಹನದನ. ಕ೨ೆನ್ಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರತ್ರಯೊಂದನ ಬಿಲ ಅದರ ರಚ್ನೆಯಿೊಂದ 
ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ ಮತ್ನು ಪಾವತ್ರಗ ೆಜಿೇವನ್ ಚ್ಕ್ರದ ಮಯಲಕ್ ಹಾದನಹೆಯೇಗನತ್ುದೆ. ಅಪಿ್ಲಕೇೆಶನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಲ ನ್ 
ಸ್ಾಥನ್ವನ್ನು ತೆಯೇರಿಸನವ bl_movmt_txn ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆ2 ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನತ್ುದೆ. 
ಮಾಸಟರ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ಲ್ಲಿ ಎರಡ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 71 ಸಿಥತ್ರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ವಗಿೇಯಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ-
ಒೊಂದನ ಡಿಡಿಓಗ ೆವರದ್ಧ ಮಾಡ್ಲನ ಮತ್ನು ಇನೆಯುೊಂದನ ಖಜಾನ ೆಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡ್ಲನ.  
ಸಿಥತ್ರ ವಿವರಣೆರ್ ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ಪಾವತ್ರರ್ ರ್ಶಸನಿ ಅರ್ಥವಾ ವೆೈಫಲೂದ ಬಗೊ ಅೊಂತ್ರಮ 
ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ಒೊಂದನ ಕ್ಷೇೆತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿಡಿಓ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ,ೆ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವವರಿಗೆ ಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿ ಹರ್ ಪಾವತ್ರಸಿದ ಬಿಲ ವಿವರ 
ಕ್ಯಡ್, ಕಳೆಗ ೆ ತೆಯೇರಿಸಿರನವೊಂತ,ೆ 'ಖಾತ ೆ ಬಳಕದೆಾರರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೇಕಾರಕಾಕಗಿ ಕಾರ್ನತ್ರುದೆ' ಎೊಂದನ 
ತೆಯೇರಿಸನತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತ್ರರ್ಾಗಿ, ಡಿಡಿಓಗೆ ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ ಸಿಷಟತೆಯಿೊಂದ ಕ್ಯಡಿಲಿ ಮತ್ನು 
ಕ್ರಮಬದಿವಾಗಿಲಿ. 

 

ಕೆ2 ಬಿಲ ಗಳ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ 'BS023-ಡಿಡಿಓ ಬಿಲ ಸಿಥತ್ರ' ಶೇಷ್ಟ್ಯಕರೆ್ 
ವರದ್ಧರ್ನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ುದೆ. ಈ ವರದ್ಧರ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಪ್ರಶೆುರ್ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ ವೇಚ್ರ ಸೊಂಖೂೆ 
ಹೆಯೊಂದ್ಧರನವ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು (ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲಾದ ಬಿಲ ಗಳು) ಈ ವರದ್ಧರ್ಲ್ಲಿ 'ಬಿಲ ಗಳನ್ನು 
ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲಾಗಿದೆ/ ಪಾವತ್ರಸಲಾಗಿದೆ' ಎೊಂಬ ಶೇಷ್ಟ್ಯಕರೆ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಎೊಂದನ 
ತೆಯೇರಿಸಿದೆ. 'ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲಾಗಿದೆ/ಪಾವತ್ರಸಲಾಗಿದೆ' ಎೊಂಬ ರಿೇತ್ರರ್ ಸಿಥತ್ರರ್ನ್ನು 
ಒದಗಿಸನವುದರಿೊಂದ ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧತ್ ಬಿಲ ಗಳಿೊಂದ ಪಾವತ್ರಸಿದ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತೊೇಕಿಸಲನ ಆಗನವುದ್ಧಲಿ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರರ್ನ್ಯು ಸಹ ಈ 'ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದ್ಧಸಲಾಗಿದೆ/ಪಾವತ್ರಸಲಾಗಿದೆ' ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ 
ವಗಿೇಯಕ್ರಿಸಲಾಗನತ್ುದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಬಿಲ ಪ್ರಕಿರಯರ್ನ್ನು ಪಾರರೊಂಭಿಸನವ ಡಿಡಿಓಗಳೊ ಸ್ೆೇರಿದೊಂತ ೆ
ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿರನವ ವಿವಿಧ ವಗಯದ ಬಳಕದೆಾರರನ, ಉದೆದೇಶತ್ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಿಗ ೆಅೊಂತ್ರಮ ಪಾವತ್ರರ್ ಬಗೊ 
ರ್ಾವುದೆೇ ಅರ್ಥಯಪ್ಯರ್ಯ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆರ್ಲನ ಆಗನವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದದರಿೊಂದ, ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರನವ ಸಿಥತ್ರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿರ್ಾಗಿ ವಾೂಖಾೂನಿಸಲಾಗಿಲಿ ಮತ್ನು 
ಅವುಗಳು ಡಿಡಿಓಗಳು ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆಅದರ ಜಿೇವನ್ಚ್ಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಬಿಲ ಗಳ 
ನೆೈಜ ಸಿಥತ್ರರ್ ಬಗೊ ಸ್ಾಕ್ಷನಟ ಮಾಹಿತ್ರರ್ನ್ನು ನಿೇಡ್ನವುದ್ಧಲಿ. 
ಸಾಕಷ್ತಟ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವ್ರಣೆಗಳನತು ವಾೂಖಾೂನಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತತು ಡಿಡಿಓಗಳು, ಸ್ಥವೋಕೃತಿದಾರರತ ಮತಂತ್ಾದ ವಿವಿಧ 
ಪಾಲತದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳನತು ತಿಳಿಸ್ಲತ ಅವ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸ್ಲಾಗಿದ ೆ ಎಂಬತದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ. 
3.14 ವಿಫಲ ಪಾವ್ತಿಗಳು  
ಪ್ಯರೆೈಕೆದಾರರನ, ಉದೆಯೂೇಗಿಗಳು ಮತ್ನು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಭದರತಾ ಯೇಜನೆರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ್ 
ಪಾವತ್ರರ್ನ ನೆೈತ್ರಕ್ ಹೆಯಣೆಗಾರಿಕ ೆಮಾತ್ರವಲಿದೆ ಎಲಾಿ ಪಾಲನದಾರರಿಗ ೆಮತ್ನು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಯಕ್ತೆಗೆ 
ಸಹಾರ್ಕ್ವಾಗನತ್ುದೆ. ವಿಳೊಂಬ ಮತ್ನು ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳು ಮಾರಾಟ್ಗಾರರ ಸೊಂಬೊಂಧಗಳ ನಾಶಕಕೆ 
ಕಾರರ್ವಾಗನತ್ುವೆ, ಸಕಾಯರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸ್ಾವಯಜನಿಕ್ರ ನ್ೊಂಬಿಕರೆ್ನ್ನು ಕ್ಡಿಮಗೆಯಳಿಸನತ್ುವೆ ಮತ್ನು 
ವಾೂಪಾರ ಮತ್ನು ಹರ್ಕಾಸನ ಮತ್ನು ಸ್ಾವಯಜನಿಕ್ ಹೆಯಣೆಗಾರಿಕೆರ್ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತ್ದ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು 
ಬಿೇರನತ್ುವೆ. ಅತ್ನೂತ್ುಮ ಪ್ದಿತ್ರಗಳನ್ವರ್ ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡ್ಬೆೇಕ್ನ, ದೆಯೇಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಮರನಸೊಂಸಕರಿಸಬೆೇಕ್ನ ಮತ್ನು 
ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಯರ್ಯಗೆಯಳಿಸಬೆೇಕ್ನ. ಸೊಂಸ್ೆಥಗಳಿಗ ೆ ಕಲೆವು ಉತ್ುಮ ಸದಭಾೂಸಗಳ ಅಗತ್ೂವಿರನತ್ುದೆ.  
ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದರ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರಯಿೊಂದ ಪಾವತ್ರರ್ ಮಯಲಕ್ ಅೊಂತ್ರಮಗೆಯಳುಳವವರಗೆ ೆ ಬಿಲ ಗಳ 
ಟ್ನ್ ಯಅರೌೊಂರ್ ಸಮರ್ವನ್ನು (ಟ್ಟಏಟ್ಟ) ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿರ್ಲನ ಒೊಂದನ ಚೌಕ್ಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಾಥಪ್ಲಸನವ ಅಗತ್ೂವಿದ.ೆ 
ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳೊ ಸ್ೆೇರಿದೊಂತೆ ಬಿಲ ಗಳಿಗ ೆಟ್ಟಏಟ್ಟ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಕೆ2 ರ್ಾವುದೆೇ 
ಚೌಕ್ಟ್ಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  
ಒೊಂದನ ‘ವಿಫಲವಾದ ವಹಿವಾಟ್ನ’ ಎೊಂದರ ೆ ಅದರ ಪಾರರೊಂಭದ ನ್ೊಂತ್ರ ಪ್ಯರ್ಯತೆರ್ಲ್ಲಿ  
ಅೊಂತ್ೂಗೆಯಳಳದ್ಧರನವುದಾಗಿದೆ. ಕ2ೆವಿನ್ಲ್ಲಿ, ʼವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳುʼ ಅೊಂದರ ೆಅೊಂತ್ರಮವಾಗಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವವರ 
ಖಾತೆಗೆ ಹರ್ವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಲನ ಸ್ಾಧೂವಾಗದೆ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ ೆ ಹಿೊಂತ್ರರನಗಿಸಲಿಟ್ಟ ಪಾವತ್ರ 
ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ತ್ಪಾಿದ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೂೆ, ತ್ಪಾಿದ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಸಿ ಕಯೆೇರ್, ತ್ಪಾಿದ ಖಾತೆರ್ ವಗಯ, 
ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವವರ ತ್ಪಾಿದ ಹೆಸರನ, ಇತಾೂದ್ಧ ಕಾರರ್ಗಳಿೊಂದ ಪಾವತ್ರಗಳು ವಿಫಲಗೆಯಳುಳತ್ುವೆ. ಕೆ2ನ್ಲ್ಲಿನ್ 
ಲೆಕ್ಕಪ್ತ್ರಗಳ ಸೊಂಕ್ಲನ್ ಮತ್ನು ಮರನಹೆಯೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ ವಿಫಲವಾದ ಇ-ಪಾವತ್ರಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿವೇಕ್ರಿಸನತ್ುದೆ ಮತ್ನು ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಡಿಡಿಓಗಳಿಗ,ೆ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರರ್ಗಳ ಜೆಯತೆಗ ೆ
ತ್ರದನದಪ್ಡಿ ಮತ್ನು ಮರನಪ್ರಕಿರಯ ಕೈೆಗಯೆಳಳಲನ ಸಯಚಿಸನತ್ುವೆ. ವಿಫಲವಾದ ಇ-ಪಾವತ್ರಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ಮೊತ್ುವನ್ನು ವಿಫಲವಾದ ಇ-ಪಾವತ್ರ ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಿಗ ೆ ಜಮ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. 
ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮರನಸೊಂಸಕರಿಸಿ ಪಾವತ್ರಸಿದಾಗ ಮತ್ನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು 
ತ್ರೇರನವಳಿ ಮಾಡ್ಲಾಗನತ್ುದೆ. ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳ ವಷಯವಾರನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.10ರಲ್ಲಿ 
ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.10: 2015-16ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ 2020ರವ್ರಗೆಿನ ವಿಫಲ ಪಾವ್ತಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು  
(` ಕೆಯೇಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 

ವ್ಷ್ಯ ಪಾವ್ತಿಸ್ಬೆೋಕದದ್
ಒಟತಟ್ಬಿಲತಿಗಳು 

ಪಾವ್ತಿಸ್ಬೆೋಕದದ್ಒಟತಟ್
ವೆೈಯಕುಕ್

ಸ್ಥವೋಕೃತಿದಾರರತ 

ಪಾವ್ತಿ್ವಿಫಲಗೆಯಂಡ್್
ಸ್ಥವೋಕೃತಿದಾರರ್ಸ್ಂಖೊ 

ಒಳಗೆಯಂಡ್್
ಮೊತು 

ಪಾವ್ತಿ್ವಿಫಲಗೆಯಂಡ್್
ಸ್ಥವೋಕೃತಿದಾರರ್
ಶೆೋಕಡಾವಾರತ 

2015-16 10,155 44,587 434 2.20 0.97 
2016-17 3,71,009 25,44,254 14,015 158.52 0.55 
2017-18 5,30,139 24,35,078 20,970 318.75 0.86 
2018-19 9,86,230 43,66,477 57,064 426.96 1.31 
2019-20 19,72,276 1,06,18,772 1,20,211 682.07 1.13 
2020-21*  5,84,253 43,55,881 41,868 117.16 0.96 

ಮೊತು 44,54,062 2,43,65,049 2,54,562 1,705.66 1.04 
* ಆಗಸ್ಟ 2020ರವರೆಗೆ 

2015-16ರಿೊಂದ ಆಗಸ್ಟ 2020ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ, ಒಟ್ನಟ 2.55 ಲಕ್ಷ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಿಗೆ ₹1,705.66 ಕಯೆೇಟ್ಟ 
ಮೊತ್ುವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡ್ ಪಾವತ್ರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ, ಮತ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 1.54 ಲಕ್ಷ ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಿಗೆ 
ಪಾವತ್ರಗಳು ತ್ಪಾಿದ ಖಾತೆ ಸೊಂಖೊರ್ ಕಾರರ್ಗಳಿೊಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ನೆಯೇೊಂದಣಿ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಮಾಸಟರ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಧೃಢೇಕ್ರಿಸನವ ಅಗತ್ೂವನ್ನು ಇದನ 
ಸಯಚಿಸನತ್ುದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಕೆ2ವಿನ್ಲ್ಲಿ ದತಾುೊಂಶವನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸದ ಕಾರರ್, ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರ ದತಾುೊಂಶವು 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಭದರತಾ ಪ್ಲೊಂಚ್ಣಿಗಳು, ವಿದಾೂರ್ಥಯವೆೇತ್ನ್ಗಳು ಇತಾೂದ್ಧಗಳನ್ನು ವಿತ್ರಿಸಲನ ಬಳಸಲಾಗನವ 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರ ಗನೊಂಪ್ನ ವೂವಸೆ್ಥರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿನ್18 ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡಿಲಿ. 
BS_FAILED_PAYMENT_DTL ಕಯೆೇಷಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಸೊಂಗರಹವಾಗಿರನವ ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟ್ನಗಳ 
ಸಿಥತ್ರರ್ ವಿವರಣೆರ್ನ್ನು ನಕ್ಷ ೆ3.10ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಕ್ಷ ೆ3.10: ವಿಫಲ ವ್ಹಿವಾಟತಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವ್ರಣೆ  

 
ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ 2.55 ಲಕ್ಷ ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1.91 ಲಕ್ಷ (ಶೇೆ. 75) ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು 
ಮರನಸೊಂಸಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರ ಕಾರರ್ದ್ಧೊಂದಾಗಿ ಬಿಲ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ನು 0.63 ಲಕ್ಷ 
(ಶೆೇ. 25) ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮರನಸೊಂಸಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಲಿ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತೆಯೇರಿಸಿದ.ೆ ಈ 
ಪ್ರಕಿರಯಗೆಯಳಿಸದ ನಿದಶಯನ್ಗಳಿಗೆ (ಅನತಬಂಧ 3.12) ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ₹116.32 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುವು 
ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿರ್ನವೊಂತಾಯಿತ್ನ.  

 
18 ಈ ವೂವಸ್ೆಥರ್ಲ್ಲಿ, ಪೆಯೇಸ್ಟ ಆಫೇಸ್ ಅರ್ಥವಾ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಬಾೂೊಂರ್ಕ ನ್ೊಂತ್ಹ ಓವಯ ಗೆಯತ್ನುಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನವವರನ ಹೆಚಿುನ್ 

ಸೊಂಖೊರ್ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ೊಂತ್ರದ ಹೊಂತ್ದ ಮರನವಿತ್ರಣೆಗಾಗಿ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಒಟ್ಾಟರೆರ್ಾಗಿ ಪ್ಡೆರ್ನತಾುರೆ. 
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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

'ಸಿಥತ್ರರ್ ಫಾಾಿಗ್ ಅನ್ನು ಸಕಿರರ್ಗೆಯಳಿಸಿ' ಎೊಂಬ ಸಿಥತ್ರ ವಿವರಣರೆ್ನ 15,908 ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧತ್ನು 
ಮತ್ನು ಇಲಾಖೆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮರನಸೊಂಸಕರಣೆ ಮಾಡ್ನವುದನ್ನು ತ್ಡೆರ್ಲನ ಕಾಲಾವಧಿ ಮನಗಿದ ಕಾರರ್ 
ಅಪ್ಲಿಕೇೆಶನ್ ನಿೊಂದ ರದನದಗೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್-ನಿಬಯೊಂಧಿತ್ ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಇದನ ಒಳಗೆಯೊಂಡಿತ್ನು. ಆದರ,ೆ 
ವಾಸುವವಾಗಿ ಈ ಸಿಥತ್ರರ್ನ 2019-20 ಮತ್ನು 2020-21ಕಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆಯೊಂಡಿತ್ನು.  2015-16ಕಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ ಗಳಿದದರಯ ರದನದ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಲಿ. ಈ ವೆೈಪ್ರಿೇತ್ೂದ 
ಹಿೊಂದ್ಧನ್ ಕಾರರ್ವನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಈ ರದಾದದ ಬಿಲ ಗಳ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಿೊಂದ 
ತ್ರೇರನವಳಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆಯೇ ಎೊಂಬನದನ ಸಿಷಟವಾಗಿಲಿ.  
ವೆೈಫಲೂದ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ್ಧೊಂದ ಬಿಲ ಗಳ ಮರನಸೊಂಸಕರಣೆ ಮತ್ನು ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ ತೆಗದೆನಕೆಯೊಂಡ್ ಸಮರ್ವು 
ಸರಾಸರಿ 56 ದ್ಧನ್ಗಳಾಗಿದನದ, ಗರಿಷಾ 1,161 ದ್ಧನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗದೆನಕೆಯಳಳಲಾಗಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು 
ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. 

ನಿದಶಯನ 
ಓವ್ಯ್DDO್ಮಾಚಯ್2018ರ್ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲ್ಿ₹7,84,000್ನಿವ್ವಳ್ಮೊತುಕೆಕ್ಒಂದತ್ಸ್ಥವೋಕತಯನ್ಬಿಲ್(ಬಿಲ್
ಐಡಿ್-1412576333)್ರಚಿಸ್ಥದರತ.್24್ಮಾಚಯ್2018ರಂದತ್ಪಾವ್ತಿಯತ್ವಿಫಲವಾಯತತ.್ಒಂದತ್ವ್ಷ್ಯ್
ಮಯರತ್ ತಿಂಗಳ್ ನಂತರ್ 9್ಜತಲೆೈ್ 2019್ ರಂದತ್ಈ್ಮೊತುಕೆಕ್ಹೆಯಸ್್ಬಿಲನಿತು್ ರಚಿಸ್ಲಾಯತತ.್ ನಾಲತಕ್
ತಿಂಗಳುಗಳ್ವಿಳಂಬದ್ನಂತರ್ಮರತಸ್ಂಸ್ಕರಿಸ್ಥದ್ಬಿಲನಿತು್13್ನವೆಂಬರ್2019್ರಂದತ್ಅನತಮೊೋದಿಸ್ಲಾಯತತ.್
ಈ್ರಿೋತಿಯಾಗಿ,್ಬಿಲನಿತು್ಅದರ್ವೆೈಫಲೂದಿಂದ್ಮರತಸ್ಂಸ್ಕರಿಸ್ಲತ್ತ್ೆಗದೆತಕೆಯಂಡ್್ಒಟತಟ್ಸ್ಮಯ್ಒಂದತ್ವ್ಷ್ಯ್
ಮತತು್ಏಳು್ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದದವ್ು್(599್ದಿನಗಳು). 
ಇದರ ಹೆಯರತಾಗಿ, ₹131.17 ಕಯೆೇಟ್ಟ ಮೊತ್ುವನ್ನು ಒಳಗೆಯೊಂಡ್ ಒಟ್ನಟ 15,914 ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳ 
ಬಿಲ ಗಳು ಮತೆು ವಿಫಲವಾಗಿದದವು ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ. ಪಾವತ್ರಗಳ 
ವಿಫಲತೆರ್ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು, ಸರಿಪ್ಡಿಸನವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈೆಗಯೆಳುಳವ ಸಯಕ್ು ವೂಕಿುರ್ ಗಮನ್ಕಕೆ ತ್ರನವುದನ 
ಉತ್ುಮ ಅಭಾೂಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗಯೂ, ಕೆ2, ಪಾವತ್ರಗಳ ವೆೈಫಲೂ ಮತ್ನು ಅೊಂತ್ಹ ವೆೈಫಲೂದ ಕಾರರ್ಗಳನ್ನು 
ಸಿವೇಕ್ೃತ್ರದಾರರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಲನ/ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೇಡ್ನವ ಕಾರ್ಯವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಹೆಯೊಂದ್ಧಲಿ.  ಅದನ್ನು 
ಮಾಡಿದಾದದಲ್ಲಿ, ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳ ಸಕಾಲ್ಲಕ್ ಮರನಸೊಂಸಕರಣೆಗ ೆಅನ್ನಕ್ಯಲವಾಗನತ್ುದೆ. 
ಪಾವತ್ರ ವಿಫಲವಾದ ನ್ೊಂತ್ರ ಡಿಡಿಓಗಳು ಅದರ ಸಯಚ್ನ ೆಮತ್ನು ಎಸ್  ಎಮ ಎಸ್ ಸಿವೇಕ್ರಿಸನತಾುರ ೆಮತ್ನು 
ವಿಫಲವಾದ ವಹಿವಾಟ್ನ ಕ್ಚೆೇರಿರ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಪ್ರತೊೇಕ್ ಕಲೆಸದ ಪ್ಟ್ಟಟರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆಯಳುಳತ್ುದೆ ಎೊಂದನ 
ಸಕಾಯರವು ಹೆೇಳಿತ್ನ (ನ್ವೆೊಂಬರ 2021). ಪ್ರತ್ರ ಖಜಾನೆರ್ಯ, ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳಿಗ ೆ
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ೆ 8658ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದನ ಪ್ರತೊೇಕ್ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕರೆ್ನ್ನು 
ಹೆಯೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ನು ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಯೆಿೊಂದ ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳಿಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಳೆಗಿನ್ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ್ 3.11ರಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಿದೊಂತೆ, ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರ ಬಿಲ ಗಳ 
ಮರನರಚ್ನೆರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೊಂಬಗಳಿದದವು ಎೊಂಬನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕಾರರ್ ಉತ್ುರವು 
ಸಿವೇಕಾರಾಹಯವಲಿ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 3.11: ವಿಫಲವಾದ ಬಿಲ್ಗಳ ಮರತಪಾವ್ತಿ ಬಿಲ್ಗಳನತು ರಚಿಸ್ಲತ ತ್ೆಗದೆತಕೆಯಂಡ್ ಸ್ಮಯ  

ಮರನಪ್ರಕಿರಯಗೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರನ 
ತೆಗೆದನಕೆಯೊಂಡ್ ಅವಧಿ 

ಪಾವತ್ರ ವಿಫಲಗೆಯೊಂಡ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ್ಧೊಂದ ಹೆಯಸ ಬಿಲ 
ರಚ್ನೆರ್ವರೆಗೆ ಸಮರ್-ಪ್ರದೆರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆಯೊಂಡ್ 

ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಖೊ 
0- 7 ದಿನಗಳು್ 55,600 
8-15 ದಿನಗಳು್ 27,430 
16- 30 ದಿನಗಳು್ 29,559 
31- 60 ದಿನಗಳು್ 30,359 
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ಮರನಪ್ರಕಿರಯಗೆ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರನ 
ತೆಗೆದನಕೆಯೊಂಡ್ ಅವಧಿ 

ಪಾವತ್ರ ವಿಫಲಗೆಯೊಂಡ್ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ದ್ಧೊಂದ ಹೆಯಸ ಬಿಲ 
ರಚ್ನೆರ್ವರೆಗೆ ಸಮರ್-ಪ್ರದೆರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆಯೊಂಡ್ 

ಬಿಲ ಗಳ ಸೊಂಖೊ 
61 - 180 ದಿನಗಳು್ 37,582 
181- 365 ದಿನಗಳು್ 9,041 
365ಕಕಂತ್ಹೆಚ್ತಚ ದಿನಗಳು್ 1,771 
ಒಟತಟ್ 1,91,342 
ವಾೂಪ್ಲು 0-1,086 ದ್ಧನ್ಗಳು 
ಸ್ರಾಸ್ರಿ 48 ದ್ಧನ್ಗಳು 

ಮರನಸೊಂಸಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳ ವಿಶೆಿೇಷಣೆರ್ನ 20 ನಿದಶಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಲ ಗಳನ್ನು ಒೊಂದಕಿಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ನು ಬಾರಿ 
ಮರನಸೊಂಸಕರಿಸಿರನವುದನ್ನು (19 ಬಿಲ ಗಳು - ಎರಡ್ನ ಬಾರಿ ಮತ್ನು 1 ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರ - ಮಯರನ ಬಾರಿ) 
ತೆಯೇರಿಸಿತ್ನ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನತಬಂಧ್3.13ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೊಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹4.06 
ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ನುವರಿ ಪಾವತ್ರರ್ಾಗಿತ್ನು. ಎರಡ್ನ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮರನಸೊಂಸಕರಿಸಿದ ಬಿಲ ರಚ್ನೆರ್ 
ದ್ಧನಾೊಂಕ್ವು ವಿಫಲ ದ್ಧನಾೊಂಕ್ಕಿಕೊಂತ್ ಹಿೊಂದ್ಧನ್ದಾಗಿತ್ನು ಎೊಂಬನದನ್ಯು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಅೊಂತ್ಹ 
ವೂತ್ೂರ್ಗಳು ದತಾುೊಂಶದ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಯತೆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತ್ುವೆ. ಇದಲಿದೆ, ಹೆಯಸ ಬಿಲ 
ಮತ್ನು ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರ ಬಿಲ ಅನ್ನು ಲ್ಲೊಂರ್ಕ ಮಾಡ್ನವ ಡಿಡಿಓಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ 
ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆರ್ಾವುದೆೇ ಮನೊಂಗಟ್ೆಟರ್ ವರದ್ಧ ಲಭೂವಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ನು ಹಿೇಗಾಗಿ, ವಿಫಲ 
ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನವುದನ ತೆಯಡ್ಕಾಗಿತ್ನು.  
ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳ ಬದಲಾಗಿ ಇತ್ರ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ₹10.53 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ು 
ತೆಯೇರಿಸಿರನವುದನ್ಯು ಕ್ಯಡ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿತ್ನ.  ಅೊಂತ್ಹ ತ್ಪಾಿದ ವೆಚ್ುಗಳಿೊಂದಾಗಿ ಈ 
ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ವೆಚ್ುವನ್ನು ಹೆಚಾುಗಿ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದೊಂತಾಗನತ್ುದೆ ಅಲಿದ ೆಆ ಮಟ್ಟಟಗಿನ್ ವಿಫಲ 
ಪಾವತ್ರಗಳು ಅಮಾನ್ತ್ನ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳಲ್ಲಿ ತ್ರೇರನವಳಿರ್ಾಗದೆೇ ಉಳಿರ್ನವೊಂತಾಗನತ್ುದೆ.  
ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ೆ8658 ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಫಲ ಪಾವತ್ರಗಳಿಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ, ಇತ್ರ ಲೆಕ್ಕಶೇಷ್ಟ್ಯಕಗೆಳ 
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದನ ಲಕೆ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ೆಮತ್ನು 
ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೆೇ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆರ್ಲ್ಲಿ ತೆಯೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿಫಲವಾದ ಪಾವ್ತಿಗಳ ಮರತಸ್ಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನತು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲತ 
ಡಿಡಿಓಗಳಿಗೆ ವ್ರದಿಯಂದನತು ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬತದನತು ಸ್ಕಾಯರವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕೆಯಳಳಬೆೋಕತ. 
ವಿಫಲವಾದ ಪಾವ್ತಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮರತಸ್ಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಯಾವ್ಧಿಗಳನತು ಸ್ಹ ಸ್ಯಚಿಸ್ಬಹತದಾಗಿದೆ. 




