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Executive Summary 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು 2001ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಖಜಾನೆಗಳನನು ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತಗೆೊಳಿಸಲನ ಖಜಾನೆ 
ಗಣಕೀಕರಣ ಯೀಜ್ನೆ ʼಖಜಾನೆಯನನು (ರೆ್1)ʼ ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಿತನ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು 2009ರಲ್ಲಿ 
ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿದದ ರೆ್1 ವಯವಸೆ್ೆಯನನು ಖಜಾನೆ-೨ (ರೆ್2) ಎಂಬ ಹೆೊಸ ಸಮಗರ ಹಣರ್ಾಸನ ನಿವಾಹಣಾ 
ವಯವಸೆ್ೆಯಂದಿಗೆ ಬದಲ್ಲಸಲನ ಕರಮ ರ್ೈೆಗೊೆಂಡಿತನ. ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ ಅನನು ಮಾನವಚಾಲ್ಲತ 
ಸಂವಹನಗಳಿಲಿದೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಿಸಟಮ್-ಟನ-ಸಿಸಟಮ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವನನು ಸಕರಯಗೆೊಳಿಸಲನ ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರದ ಎಲ್ಾಿ ಇಲ್ಾಖೆಗಳನನು ಸಮಗರ ವಯವಸೆ್ೆಯಲ್ಲಿ ತರಲನ ಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿತನಿ. ರೆ್2 ತನು 
ವಾಯಪ್ಲಿಯನನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಸಿರಿಸಲನ ಮತನಿ ಸರ್ಾಾರದ ಜ್ಮೆಗಳ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ಸರಳಗೆೊಳಿಸನವ 
ಮತನಿ ವಯವಸಿೆತಗೆೊಳಿಸಲನ ಸಹ ಪ್ರಸ್ಾಿಪ್ಲಸಿತನಿ. ಉನುತಿೀಕರಣ, ಏಕೀಕರಣ ಮತನಿ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆ 
ಮರನಸಂಯೀಜ್ನೆ, ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸೆ್ೆಯ ನಿಯಂತರಣಗಳು ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿನ ಭದರತಾ 
ನಿಯಂತರಣಗಳು, ಸವತನಿಗಳನನು ರಕ್ಷಿಸನವುದನ, ದತಾಿಂಶ ಸಮಗರತೆ ಮತನಿ ಭದರತೆ ಹಾಗೊ ಸರ್ಾಾರದ 
ಹಣರ್ಾಸಿನ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿತವ ಮತನಿ ದಕ್ಷತಯೆನನು ಸನಧಾರಿಸನವ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ 
ಅಡೆತಡಯೆಿಲಿದ ಖಜಾನ ೆ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಯೀಜಿತ  ಉದೆದೀಶಗಳನನು ರೆ್2 ಸ್ಾಧಿಸಿದೆಯೆೀ 
ಎಂಬನದನನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರ್ೊೆಳಳಲನ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಪ್ರಯತಿುಸಿತನ. ರೆ್2 
ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ 24 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಮತನಿ ಅದನನು ಎರಡ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾಿಪ್ಲಸಲ್ಾಗಿದೆ: ಹಂತ-೧, ರೆ್1 ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾಗಳನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ 13 
ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಮತನಿ ಹಂತ-೨, ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿ ಯೀಜಿಸಲ್ಾದ ಹೆಚನುವರಿ 
ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾಗಳನನು ಒದಗಿಸಲನ 11 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ರೆ್1 ದತಾಿಂಶದ ಸಂಪ್ೊಣಾ 
ವಗಾಾವಣೆ, ಮೊರನೆೀ ವಯಕಯಿಿಂದ ಸೊಕ ಿ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ, ಭದರತಾ 
ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತನಿ "ಗೊೆೀ-ಲ್ೆೈವ್" ಘೊೀಷಣೆಯ ನಂತರ ಫೆಬರವರಿ 2013ರೆೊಳಗ ೆ ಎರಡ್ೊ 
ಹಂತಗಳನನು ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಗೆೊಳಿಸಲನ ಉದೆದೀಶಿಸಲ್ಾಗಿತನಿ. 

ಇಲ್ಾಖೆಯನ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆ ಮರನಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಟನವಟ್ಟರ್ ೆರ್ೈೆಗೊೆಂಡಿಲಿ. ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತಗೆಳ 
ಪ್ರಿಷಕರಣೆಯನನು ಪ್ೊವಾಸಿದಧತಾ ಚಟನವಟ್ಟರ್ರೆ್ಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಸಲ್ಾಗಿದದರೊ ಸಹ ಅದನ ಇನೊು 
ಪ್ೊಣಾಗೆೊಂಡಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.3.1)  
ಸಂಬಂಧಿತ ವಯವಹಾರ ನಿಯಮಗಳನನು ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ರ್ಾರಣ ಭಾರತಿೀಯ 
ಸರ್ಾಾರಿ ಲ್ೆಕಕಪ್ತರ ಮಾನದಂಡ್ಗಳ ಅನನಷ್ಾಾನವನನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸನವ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವು ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತನಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.3.2)  
ಬಳರ್ ೆಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಗಳ ಸಲ್ಲಿರ್ಯೆನನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನವ ರ್ಾವುದೆೀ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲದಿ ರ್ಾರಣ 
ಸಹಾರ್ಾನನದಾನದ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಸ್ೆಳದೆ ಹಣದ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.3.3)  

  

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ಸಮರ್ಾವರ್ಾಶದ ವಿಸಿರಣೆಗ ೆ ಹೆೊಂದಾಣಿರ್ರೆ್ಾಗನವಂತ ೆ ಒಪ್ಿಂದವನನು ಪ್ರಿಷಕರಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. 
ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣಾ ಹಂತದ ಮೊದಲನ ಎಲ್ಾಿ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳು ಸಂಪ್ೊಣಾವಾಗಿ 
ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ೆಟೀ ʼಗೆೊೀ-ಲ್ೆೈವ್ʼ ಘೊೀಷಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಒಪ್ಿಂದವು 
ಕಲ್ಲಿಸಿತಾಿದರೊ, ' ಗೊೆೀ-ಲ್ೆೈವ್ ' ಘೊೀಷಣ ೆಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.5) 
ಅಭಿವೃದಿಧಯನ ವಿಳಂಬವಾಯಿತನ, ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಭಾಗಶಃ ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತನ ಮತನಿ 
ಒಪ್ಿಂದವನನು ಮಾಪ್ಾಡಿಸದೆಯೆೀ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣೆಯನನು ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನವಾಗಿ 
ರ್ೈೆಗೊೆಳಳಲ್ಾಯಿತನ. ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತನಿ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ವಿಳಂಬವನನು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆಯೆೀ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣೆಯನನು ವಿಸಿರಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಇಲ್ಾಖೆಯನ ಕನಿಷಾ 
ಎರಡ್ನ ವಷಾಗಳ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣೆ ಅವಧಿಯನನು ಕಳದೆನರೆ್ೊಂಡಿತನ ಮತನಿ 
ಹೆಚನುವರಿರ್ಾಗಿ ₹38.75 ರ್ೊೆೀಟ್ಟ ಆರ್ಥಾಕ ಬದಧತೆಯನನು ಹೆೊಂದಿತನ.  

(ಕಂಡಿಕೆ 2.6.5) 
ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ ಆಂತರಿಕ ರಚನಾವಿನಾಯಸವನನು ಅರ್ಥಾಮಾಡಿರ್ೊೆಳುಳವಲ್ಲಿ ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರನವ 
ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ ಸ್ೆೊೀರ್ಸಾ ರ್ೊೆೀಡ್ ಮತನಿ ವಿವರವಾದ ದತಾಿಂಶದ ನಿಘಂಟನನು ಇಲ್ಾಖೆಯನ ತನು 
ಸನಪ್ದಿಾಗೆ ಪ್ಡೆದಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.6.8) 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ತನುದೆೀ ಹೊಡಿರ್ಯೆಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರಮನಖ ಸವತಾಿದ ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ 
ಮೆೀಲ್ೆ ಸ್ಾಕಷನಟ ರ್ಾಯಾತಂತರದ ನಿಯಂತರಣವನನು ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲಿವಾದ ರ್ಾರಣ, ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳ 
ನಿರಂತರತೆಯನನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲನ ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರ ಮೆೀಲ್ೆ ಅದರ ನಿರಂತರ 
ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತನ. ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರ ಸ್ಾವಮಯದ ರ್ಾಯಾವಿನಾಯಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
ರೆ್2ವನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂಬನದನ ಕಂಡ್ನಬಂದಿತನ. ಗನತಿಿಗೆದಾರರ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಲಿಸನವಲ್ಲಿ  
ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಿದಧತೆಯನ ಅಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿತನಿ. ಸ್ಾವಮಯದ ಸ್ಾಫ್ಟ್ವೆೀರ್ನ ಅವಲಂಬನೆಯನನು 
ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ ಮತನಿ ಪ್ರಿಹಾರಿಕ ಕರಮಗಳನನು ರ್ೈೆಗೊೆಂಡಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.6.9) 
ರೆ್2 ಅನನಷ್ಾಾನವು ಸ್ಾಫ್ಟ್ವೆೀರ ಒಪ್ಿಂದ ನಿವಾಹಣಾ ಅಭಾಯಸಗಳಲ್ಲಿನ ನೊಯನತೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿತನಿ. 
ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾದರಿಯನನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ೊೆಂಡ್ನ ನಿದಿಾಷಟ ಮೆೈಲ್ಲಗಲನಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಅಪಿ್ಲರ್ೀೆಶನ್ 
ಸಿದದಪ್ಡಿಸಿ ಎರಡ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನ ಮೊಲತಃ ಮಾಸಟರ್ ಸ್ೆೀವಾ ಒಪ್ಿಂದದಲ್ಲಿ 
ಯೀಜಿಸಿತಾಿದರೊ, ಯೀಜ್ನೆಯನ ಯೀಜಿತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಾದರಿ ಮತನಿ ಸಮರ್ಾವಧಿ 
ವೆೀಳಾಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ೊಣಾ ವಿಮನಖವಾಗಿ ಒಪ್ಿಂದವನನು ಅನಗತಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿಸಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.1)  
ಮೊರನೆೀ ವಯಕಿಯ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತನಿ ಭದರತಾ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮನಖ ಸ್ಾಫ್ಟ್ವೆೀರ 
ಗನಣಮಟಟದ ಭರವಸೆ್ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. ಇಲ್ಾಖೆಯನ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು 
ಮತನಿ ಅವುಗಳ ಇಂದಿೀಕರಣಗಳನನು ಮೊರನೆೀ ವಯಕಿಯ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತನಿ ಭದರತಾ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ 
ಒಳಪ್ಡಿಸದೆಯೆೀ ನಿಯೀಜಿಸಿತನಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.೩) 
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ನಿರಂತರವಾಗಿ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳನನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲನ 
ಅನನವಾಗಬೆೀಕದದ ಇಎಮ್್ಎರ್ಸ ಮತನಿ ಎರ್ಸ್ಎಲ್ಎ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನನು ತಾಂತಿರಕ 
ಸಂಯೀಜ್ಕರನ ಅಳವಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರನ ನಿೀಡಿದ ಸ್ೆೀವಯೆ 
ಗನಣಮಟಟವನನು ಅಳಯೆಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನವುದಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.೪) 
ರೆ್2ವಿನ ಕರರ್ಾವಿನಾಯಸ ಮತನಿ ದತಿಸಂಚಯರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆರ್ಾವುದೆೀ ಜ್ಞಾನ ವಗಾಾವಣೆಯನನು 
ರೆ್2 ಪ್ಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್, ದತಿಸಂಚಯ ಮತನಿ ಭದರತ ೆಕ್ೀೆತರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಮನವಯ ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿದದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ್ವನನು ಸರ್ಾಾರ ನಿಯೀಜಿಸಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.೫) 
ಫೆಬರವರಿ 2013ರ ವೆೀಳಗೆ ೆಯೀಜ್ನೆಯನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗನವುದನ ಮತನಿ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ರರ್ಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಗನವುದನ ಎಂದನ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗಿತಾಿದರೊ, ಮಾರ್ಚಾ 2021ರ ವೆೀಳಗೆೊ ಅದನ 
ಪ್ೊಣಾಗೆೊಂಡಿಲಿ. ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳ ಮೊದಲ ಕಂತನನು ಸ್ೆಪಟೆಂಬರ 2015ರಲ್ಲ ಿ ಮಾತರವೆೀ 
ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತನ.  ಪ್ರಸನಿತ 22 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ೊಣಾಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂಬನದನನು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿದ ೆ(ಹಂತ-೧ರ 13 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳು ಮತನಿ ಹಂತ-
೨ರ 9 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳು). ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲ್ಾದ ಹಂತ-೨ರ ಒಂಬತನಿ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಆರನ 
ಬಳರ್ಯೆಲ್ಲಿಲಿ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೆ್2 ಯೀಜ್ನೆಯನ ಅದರ ಪ್ರಿಕಲಿನೆಯ ಒಂದನ ದಶಕಕೊಕ 
ಹೆಚನು ಸಮಯದ ನಂತರವೂ, ಎಲ್ಾಿ ಯೀಜಿತ ಉದದೆೀಶಗಳನನು ಮತನಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಿಮ 
ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಇನೊು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿಲಿ.  

 (ಕಂಡಿಕೆಗಳು 3.1.1) 
ಆಯವಯಯ ತರ್ಾರಿರ್,ೆ ವೆಚುದ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯನವಿರೆ್, ನಗದನ ನಿವಾಹಣೆ, ಸರ್ಾಾರಿ ಸ್ಾಲ ಮತನಿ 
ಖಾತರಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಹಣರ್ಾಸನ ಸವತನಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯ ರ್ಾಯಾಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರನವ ರೆ್2 
ಅನನಷ್ಾಾನವು ಮಾರ್ಚಾ 2021ರ ವೆೀಳಗೆೊ ಅಪ್ೊಣಾವಾಗಿದನದ, ಸಮಗರ ಹಣರ್ಾಸನ ನಿವಾಹಣಾ 
ವಯವಸೆ್ೆಯ ನಿರಿೀಕ್ಗೆಳನನು ಪ್ೊರೆೈಸನವಲ್ಲಿನ ಅದರ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾದ ಮೆೀಲ್ೆ ದನಷಿರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 
ವೆಚುದ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡ್ಯನವುದರ್ಾಕಗಿನ ಮಾಡ್ೊಯಲ ಇನೊು ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭ ಮಾಡಿರದ ರ್ಾರಣ 
ವಷ್ಾಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚುದ  ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನನು ಗಳಿಸಲನ ರೆ್2ವಿಗ ೆಇನೊು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.1.3) 
ಏಕೀಕರಣವು  ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರಮನಖ ಅಂಶವಾಗಿದದರೊ, ಅದರ ಅನನಷ್ಾಾನದ ರ್ಾಯಾತಂತರ ಮತನಿ 
ಸಮರ್ಾವಧಿಯನನು ನಿದಿಾಷಟಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಣರ್ಾಸನ 
ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ೆಯನನು ,ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊೂಲ ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ೆ ಇವುಗಳ ೆಂದಿಗಿನ ಏಕೀಕರಣದ   
ಅನನಷ್ಾಾನವು ಭಾಗಶಃ/ವಿಳಂಬವಾಯಿತಲಿದೆ, ಮಹಾಲ್ೆೀಖಾಪಾಲರನ ಮತನಿ ಯೀಜ್ನಾ 
ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವಾಗಿಲಿ. ದೆೈನಂದಿನ ಲ್ೆಕಕಪ್ತರಗಳನನು ತರ್ಾರಿಸಲನ ರೆ್2ವಿಗ ೆ ಇನೊು 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನನು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆಗಳು ೩.೨.೧ ಮತ್ತು 3.2.೨) 
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ವಹಿವಾಟ್ಟನ ಮಟಟದ ಖಜಾನ ೆ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣಗೆೊಳಿಸನವಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಹಣರ್ಾಸಿನ 
ದತಾಿಂಶವನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಯನ ಯಶಸಿವರ್ಾಗಿದದರೊ, ವಿಶೆಿೀಷಣಾತೂಕ ಒಳನೆೊೀಟಗಳನನು 
ಪ್ಡೆಯಲನ ಸಂಗರಹಿತ ದತಾಿಂಶವನನು ಬಳಸದ ರ್ಾರಣ ಅವುಗಳ ಮೌಲಯವನನು ಅರಿಯಲನ ಮತನಿ 
ಸಂಪ್ೊಣಾವಾಗಿ ಬಳಸಿರೆ್ೊಳಳಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

 (ಕಂಡಿಕೆ 3.3) 
ಯೀಜ್ನೆಯನನು ಸಂಪ್ೊಣಾ ಪಾಯರ್ೀೆಜ್ನಂತೆ ಪಾರರಂಭಿಸನವ ಬದಲನ, 2015 ರಿಂದ 2021ರವರಗೆಿನ 
ದಿೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂತನ ಕಂತಾಗಿ ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಇದನ ರೆ್1ನಿಂದ ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ಗೆ 
ಬದಲ್ಾವಣೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತನ ಮತನಿ ರ್ಾವುದೆೀ ಪ್ರಸಿರ ಸಂಪ್ಕಾವಿಲಿದ ಎರಡ್ನ ಪ್ರತೆಯೀಕ 
ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣರ್ಾಸಿನ ದತಾಿಂಶವನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತಾದದರಿಂದ ಸಮಗರ ಆರ್ಥಾಕ 
ಮಾಹಿತಿಯನನು ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ ರೆ್2ವಿನ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನನು ಸಿೀಮಿತಗೆೊಳಿಸಿದಂತಾಯಿತನ. ಯೀಜ್ನೆಯನ 
ಸಂಕಲ್ಲಿತ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿ ಇನೊು ರ್ಾಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಬೀೆರ್ಾಗಿದ ೆ ಮತನಿ 
ತತಿರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರನ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆಗಳು ಇನೊು ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನಿುನ ಹೆೊರಗ ೆಉಳಿದಿವ.ೆ 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.3.2) 
ಸಿವೀಕತಾನ ರಶಿೀದಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಅನನದಾನವನನು ಸ್ೆಳಯೆಲ್ಾಗನತಿಿರನವುದರಿಂದ ಆ ಅನನದಾನಗಳ 
ಬಳರ್ಯೆನನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನವಲ್ಲಿ ತೆೊಡ್ಕನಂಟಾಗಿದೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.6.3)  
ವಿಶಾವಸ್ಾಹಾ ಮಂಜ್ೊರಾತಿ ಆದೆೀಶವನನು ಹೆೊಂದಿಲಿದಿರನವುದನ ಮತನಿ ಉಪ್-ವೀಚರ ಮಾಹಿತಿಯನನು 
ಉಲ್ೆಿೀಖಿಸಲನ ಮತನಿ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯಲನ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲ್ೆಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿರಂತರ ಅವಲಂಬನೆಯನನು 
ಸೃಷ್ಟಟಸಿತಾಿದದರಿಂದ ರೆ್2 ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ವೀಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ ಅಪ್ೊಣಾವಾಗಿದೆ.  ಭೌತಿಕ ಮಂಜ್ೊರಾತಿ 
ಆದೆೀಶಗಳು ಮತನಿ ಭೌತಿಕ ಉಪ್-ವೀಚರ್ಗಳನನು ಅಪ್ಲ್ೆೊೀಡ್ ಮಾಡ್ಲನ ರ್ಾವುದೆೀ 
ಸ್ೌಲಭಯವಿಲಿವಾದದರಿಂದ, ವೀಚರ ದತಾಿಂಶದ ಉಲ್ೆಿೀಖದ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರನವಂತಾಗಿದೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.6.10) 
ಪ್ರಿೀಕ್ಾ-ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣದ ಹೆಚನುವರಿ ಬಿಡ್ನಗಡೆಗೆ 
ರ್ಾರಣವಾಗನವ ದನಬಾಲ ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ ನಿಯಂತರಣಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಎರಡ್ನ ಬಾರಿ ಪಾವತಿರ್ಾದ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ (ಜಿಪ್ಲಎಫ್) ಬಿಲ್ಗಳು, ಎರಡ್ನ ಬಾರಿ ಪಾವತಿರ್ಾದ ಮರನಪಾವತಿ ಬಿಲ್ಗಳು, 
ಉದೆೊಯೀಗಿಗಳ ನಿವೃತಿಿಯ ನಂತರವೂ ಸಂಬಳವನನು ಮನಂದನವರಿಸನವುದನ ಇತಾಯದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ.  

(ಕಂಡಿಕೆಗಳು 3.5.5, 3.6.4 ಮತ್ತು 3.8.1) 
ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ೊಣಾ ನಿವಾಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ಸನವಯವಸೆ್ೆ (ಎಮ್್ಐಎರ್ಸ್) ವರದಿಗಳು ಮತನಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ಎಮ್್ಐಎರ್ಸ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೊಯನತಗೆಳಿರನವುದನನು ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ 
ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.11) 
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ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ರ್ಾಯಿದೆ, 2000 ಮತನಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ್ಅನನಸ್ಾರ,್ ಕನಿಷಾ 
ವಷಾರ್ೊೆಕಮೊ್ಅರ್ಥವಾ ಮೊಲಭೊತ ಸ್ೌಕಯಾಗಳಲ್ಲಿ್ಗಮನಾಹಾ ಉನುತಿೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ 
ರ್ೀೆಂದರ ಸರ್ಾಾರದಿಂದ ಅನನಮೊೀದಿಸಲಿಟಟ ಸವತಂತರ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧಕರಿಂದ ಭದರತಾ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನನು 
ನಡೆಸನವುದನ ಅಗತಯವಿರನತಿದೆ.್ರ್2ೆ್ಸೊಕ್ಷಮ ಹಣರ್ಾಸನ ಮಾಹಿತಿಗಳನನು್ಸಂಸಕರಿಸನತಿದೆ್ಮತನಿ್ರ್ಾವುದೆೀ್
ಭದರತಾ್ ಲ್ೆೊೀಪ್ಗಳು ಹಣರ್ಾಸಿನ ಸವತನಿಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಗಂಭಿೀರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನನು ಉಂಟನಮಾಡ್ನತಿವೆ್
ಮತನಿ ಸರ್ಾಾರದ್ಪ್ರತಿಷ್ೆಾಗೊ್ಹಾನಿಯನನು ಉಂಟನಮಾಡ್ಬಹನದನ.  ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್, ನೆಟ್ವರ್ಕಾ ಘಟಕಗಳು್
ಇವುಗಳನನು್ ವಾಯಪ್ಲಸಿದಂತೆ್ ಮೊರನೆೀ ವಯಕಿಯಿಂದ್ ರ್2ೆವಿನ್ ಭದರತಾ್ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನನು್
ನಿಯತರ್ಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಾಗಿಲಿ್ ಮತನಿ್ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯ್ ವಾಯಪ್ಲಿಯನ್ ಸಮಗರವಾಗಿಲಿ್ ಎಂಬನದನನು್
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಭದರತಾ ಲ್ಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯ 
ಆವತಾಕತೆ ಮತನಿ ವಾಯಪ್ಲಿಯನ ಸ್ಾಕಷ್ಟಟಲಿದ ರ್ಾರಣ,್ ರ್2ೆ್ ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ ಭದರತಾ ನಿಯಂತರಣಗಳ 
ದೃಢತೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಭರವಸೆ್ಯನನು ಪ್ಡಯೆಲನ್ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ್ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 4.1.2) 
ಸಿವೀಕರಿಸನವವರನ, ಉಪ್-ವೀಚರ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ವೀಚರ ದತಾಿಂಶಗಳನನು ಡಿಜಿಟಲ ಸಹಿಯ 
ವಾಯಪ್ಲಿಯಿಂದ ಹೆೊರತಾಗಿಸಿದ ರ್ಾರಣ ದೃಢೀಕರಣ ಮತನಿ ನಿರಾಕರಣೆ ತಪ್ಲಿಸನವ ನಿಣಾಾಯಕ ಅಂಶವಾದ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ (ಡಿಎರ್ಸ್ಸಿ) ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ರ್ೊೆರತಯೆಿತನಿ ಎಂಬನದನನು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಲ್ಲಪ್ಲೀಕರಣ ಮತನಿ ಡಿಜಿಟಲ 
ಸಹಿಯಂದಿಗೆ ಆನ್್ಲ್ೆೈನ್ ದತಾಿಂಶದ ವಿನಿಮಯವನನು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲ್ಾಗಿದದರೊ, ನಿರಾಕರಣೆ ತಪ್ಲಿಸನವ 
ವಯವಸೆ್ೆಯನನು ಸ್ಾೆಪ್ಲಸನವ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಡಿಜಿಟಲ ಸಹಿ ಪ್ರಕರಯೆಯ ಒಟಾಟರೆ 
ವಿಶಾವಸ್ಾಹಾತೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರನವ ಡಿಜಿಟಲ ಸಹಿಗಳಿಲಿದ ವಹಿವಾಟನಗಳ ನಿದಶಾನಗಳನನು 
ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 4.2.2.3) 
ಪಾರ್ಸ್ವಡ್ಾ ದನಬಾಲತೆಗಳನನು ಬಳಸಿರ್ೊೆಂಡ್ನ್ ಆಡ್ಳಿತಾತೂಕ ಮಟಟದ ಸವಲತನಿಗಳನನು ಪ್ಡೆಯನವ 
ದನಬಾಲತೆಗಳನನು, ಖಜಾನ ೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಾನಲ್ಲಿನ ನಿಬಾಂಧಗಳ ಉಲಿಂಘನೆ, ಬಿಲ ಸಂಸಕರಣಯೆಲ್ಲಿ್ 
ಹಸಿಕ್ೀೆಪ್ದಂತಹ್ ದನಬಾಲತೆಗಳು ಮನಂತಾದ್ ಸ್ಾಧಯತೆಗಳನನು್ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಪ್ರದಶಿಾಸಿ್
ತೆೊೀರಿಸಿತನ.್ ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾದ ಭದರತಾ ದನಬಾಲತೆಗಳು ಸೊಕ್ಷಮ ಹಣರ್ಾಸಿನ 
ಮಾಹಿತಿಯನನು ಸೊಕಿವಲಿದವರಿಗ್ೆಒದಗಿಸನವ ಮತನಿ ದನರನಪ್ಯೀಗರ್ಕೆ ಒಡ್ನುವ ಸಂಭಾವಯತಯೆನನು್
ಹೆೊಂದಿವೆರ್ಾದದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತನಿ ಸಮಗರತೆಯನನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿರ್ೊೆಳುಳವ 
ಅಪಾಯವನನು ಎದನರಿಸನತಿವೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 4.8.3) 
ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನನಷ್ಾಾನದ ನಿಣಾಾಯಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಾರಸೆ ಸಮಿತಿಯನ ಯೀಜ್ನೆಯ 
ನಿಯತರ್ಾಲ್ಲಕ ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆ ರ್ೈೆಗೊೆಳಳದಿರನವುದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಾಾರದ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಯ 
ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನ ಬಲಹಿೀನವಾಗಿದೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 5.1) 
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ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಯೆಗಳ ದಕ್ಷತಯೆನನು ಅಳಯೆಲನ ಮತನಿ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಇಲ್ಾಖೆಯನ 
ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತೆ ಸೊಚಕಗಳನನು ನಿದಿಾಷಟಪ್ಡಿಸದಿರನವುದನನು ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ  
ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಬಿಲ್ಗಳ ಸಂಸಕರಣೆಗೆ ವೆೀಳಾಪ್ಟ್ಟಟ ಇಲಿದಿರನವುದನ, ವಿಫಲ ಪಾವತಿಗಳ 
ಮರನಸಂಸಕರಣೆ ಇತಾಯದಿಗಳು ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ ಸಿಸಟಮ್್ನ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿರನವುದನೊು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಿಸಲ್ಾಯಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 5.4) 
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1.1 ಖಜಾನೆ-II ಅವಶ್ಯಕತೆ  
ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರವು ೨೦೦೧ರಿಂದ ಖಜಾನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣರ್ಾಾಗಿ ‘ಖಜಾನೆ’ (ಇನ್ನು ಮನಿಂದೆ ಕ೧ೆ ಎಿಂದನ 
ಉಲೆಲೀಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ) - ಮಾಹಿತಿ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ (ಐಟಿ) ವ್ಯವ್ಸೆ್ೆಯನ್ನು ಜಾರಗೆೊಳಿಸಿತ್ನ.  ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರವು ಕ೧ೆ ಅನ್ನು 'ಖಜಾನೆ-೨' (ಇನ್ನು ಮನಿಂದ ೆ ಕ೨ೆ ಎಿಂದನ ಉಲೆಲೀಖಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ) ಎಿಂದನ 
ಕರೆಯಲ್ಪಡನವ ಸಮಗರ ಹಣರ್ಾಸನ ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ೆಗೆ1 (ಐಎಫ ಎಿಂಎಸ್) ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು 
ನಿರ್ಾರಸಿತ್ನ (2009). ಕ೨ೆ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್ಯರೆೊಡನೆ ವಿದ್ುಯನಾಾನ್ ಅಂತರಸಂಪಕಕ ಸ್ಾಧನ್ಕಾಾಗಿ ಇತಿತೀಚಿನ್ 
ಅಿಂತ್ಜಾಾಲ್ ಆಧಾರತ್ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ನ ಪ್ರಸ್ಾತಪಿಸಿತ್ನತ.  ಬಾಯಿಂಕ್, ಮಹಾಲೆೀಖಾಪಾಲ್ರನ 
ಮನಿಂತಾದ ಬಾಹಯ ಪಾಲ್ನದಾರರೊೆಿಂದಿಗೆ ವಿದನಯನಾಾನ್ವಾಗಿ ಸಿಂಯೀಜಿಸಲ್ೊ ಇದನ ಪ್ರಸ್ಾತಪಿಸಿತ್ನತ. 
ಕ೨ೆ ಯೀಜ್ನೆಯನ ಈ ರ್ಳೆಗಿನ್ ಗನರಗಳನ್ನು ಹೆೊಿಂದಿತ್ನತ: 

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

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

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

➢ ಭಾಗಿೀದಾರಿೀ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಂದ್ಧಗೆ ಖಜಾನೆ ಕಾಯಕಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಿನ್ ಪಾರದ್ರ್ಕಕತಯೆನ್ುನ 
ತರುವ್ುದ್ು. 

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

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

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

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

1 ಅರ್ಾ ಯಯ  
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ಅರ್ಾಯಯ I 

ನಿವ್ಕಹಣೆಯನ್ುನ ಸಕ್ರರಯಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ರರಯಾತಾಕ ಮತುು ತಾಂತರಕ ನಿಬಕಂಧಗಳನ್ುನ ಪರಿಹರಿಸುತುದೆ 
ಎಂದ್ು ಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿತುು. 

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

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

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

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

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

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

✓ ಕನಾಕಟಕ ಖಜಾನ ೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಖಜಾನೆಗಳ ಗಣಕ್ರೀಕರಣದ್ ಕುರಿತು ಭಾರತ 
ಸಕಾಕರದ್ ಮಾಗಕಸೊಚಿಗಳು 

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

ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ತತವಗಳು; 
✓ ಯೀಜನೆಯ ರ್ೆಯೀಯೀದೆಾೀರ್ಗಳು ಮತುು ದ್ೃಷ್ಟಟಕೊೆೀನ್. 

 
 

ಸರ್ಾಾರದ ಹೆಚನವಿರ ಮನಖಯ ರ್ಾಯಾದರ್ಶಾಯವರನ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ ೆ

ಖಜಾನೆಗಳ ಆಯನಕತರನ

ಯೀಜ್ನಾ 
ನಿದೆೀಾಶಕರನ

ಸ್ೆೈಬರ್ ಖಜಾನೆ

ಯೀಜ್ನಾ ನಿದೆೀಾಶಕರನ 

ಯೀಜ್ನಾ 
ನಿವಾಹಣಾ ಘಟಕ 
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ಅರ್ಾಯಯ I 

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

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

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

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

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

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

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

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

ಶುಲೆ ಒಟ್ುಟ ವೆಚ್ಚ 

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

ಆಕರ : ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಂಸೆೆಯ ಆರ್ಥಯಕ ಬಿರ್್ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಗಳು 

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

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

  

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

• ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್್ನ ಖರಿೋದಿ ಅಥವಠ ಭಠಗಶಃ ಖರಿೋದಿ/ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್್ನ 
ಉನುತ್ರೋಕರಣ. 

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

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

• ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯ ಪ್ಠಿರಂಭ. 
• ಅನುಮೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಿಕಠರ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳ ಸಠಧನ ೆ

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

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

ಲೆಕೆಪ್ತ್ಗಿಳ ನಿಯಂತ್ಿಕರು ಮತ್ುು ಏಜನೆಿಸ ಬ್ಠಯಂಕ್್ಗಳ ೆಂದಿಗ ೆಸಂಪ್ಕಯ 
ಪ್ಿದಶಯತ್ ಸಠಧನ.ೆ 

• ಮಠಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗ ೆಅನುಗುಣವಠಗಿ ಎಲಠಿ ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ.  

ಆಕರ: ಮಿಷ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಠಿಜಕೆ್ಟ - ಖಜಠನೆ ಗಣಕ್ತೋಕರಣದ ಮಠಗಯಸೂಚಿಗಳು 

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

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

 
4 ‘ಸಿಸಟಮ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ನಿದಿಯಷ್ಟತೆಗಳು’ ಎನ್ ನುವುದನ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಬ ೇಕ ಾದ ಸ ಾಫ್ಟ  ವ ೇರ ನ್  ವಿವರ ಣ ಯಾಗಿ ದ  



 

 

ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಯಹಣೆ 

9 
 

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

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

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

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

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

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಗಳ ಮೌಲಯಮಠಪ್ನದ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರನುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಠಡಲಠಗಿದೆ.  ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ದಠಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು ಬಿಡುಡದಠರರು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ವಿರ್ಠನದ ನಡುವ ೆಯಠರ್ುದೆೋ ಭಿನಠುಭಿಪ್ಠಿಯಗಳಿಲಿ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುದೆ. ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಗಳನುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಹಿೋಗಠಗಿ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಠಡಿದ ಬದಧತೆಗಳನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಠಧಯವಠಗಲ್ಲಲಿ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯನುು ಅಧಯಯನ ಮಠಡಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ತ್ಯಠರಿ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ 
ಸಠಕಷ್ುಟ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯನುು ಮಠಡಲಠಗಿಲಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಣಠಮವಠಗಿ, ಇಲಠಖೆಯು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು 
ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯ ಮೋಲೆ ನಿಯಂತ್ಿಣರ್ನುು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ. 
2.4.4  ಬ್ಳಸುರ್ ರ್ಸುಿಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಮ್ ಸಟರ್ ಸೆೋವ  ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ಭ ಗವ ಗಿಸಿಲಿದಿರುರ್ುದ್ು   
ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್, ಸಿಸಟಮ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳಿಗಠಗಿ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ 
ಪ್ೂರೆೈಕೆಯನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು.  ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ವಠಣಿಜಯ ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ಬಳಸಲು 
ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಲಠದ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ರಿಮಠಣ ಸೂಚಿಸುರ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮತ್ುು ಆ ರ್ಸುುಗಳ ಸೂಕು ಬಳಸುವಿಕಯೆನುು ಗಮನಿಸುರ್ 
ನಿಯಮಗಳನುು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಮಠಡಲಠಗಿಲಿ. ಸರಬರಠಜಿಗಠಗಿ 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದಂತ್ಹ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ವಿರ್ರವಠದ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ, ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕಯೆ 
ಬಗೆೆ ಸಪಷ್ಟತೆಯ ಕೂೆರತಯೆದೆ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಉದಠಹರಣೆಗೆ, ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು ದತಠುಂಶ ಸೆಂಟ್ರ್್ಗಠಗಿ 56 ಸಂಖಯೆಯ ಸರ್ಯರ್್ಗಳನುು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದಾರೆ, ಹಣಕಠಸಿನ 
ಪ್ಿಸಠುರ್ನೆಯು 65 ಸಂಖಯೆಯ ಸರ್ಯರ್್ಗಳನುು ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿತ್ುು. ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ ಸಂಸೆೆಗೆ ನಿೋಡಿದ 
ಕಠಯಠಯರಂಭ ಆದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸರಬರಠಜು ಮಠಡಬ್ೆೋಕಠದ ಸರ್ಯರ್್ಗಳ ಸಂಖಯೆಯನುು 103 ಎಂದು 
ನಮೂದಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ್ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಇನ್್ಫಠಿ ಸೆೈಜಿಂಗ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ ಸರ್ಯರ್್ಗಳ 
ಸಂಖಯೆಯನುು ೬೮ ಎಂದು ಅಂದಠಜು ಮಠಡಿತ್ುು. ಇನ್್ಫಠ ಿಸೆೈಜಿಂಗ್ ಡಠಕುಯಮಂಟ ಅನುು ಆಧರಿಸಿ 
ಸರ್ಯರ್್ಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಂಚಠಲನ ಸಮಿತ್ರಯು ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡಿತ್ುು. ಕೆ2 
ಮೂಲಸೌಕಯಯರ್ನುು ಬಲಪ್ಡಿಸುರ್ುದಕಠೆಗಿ ವಿಎಮ್್ವೆೋರ್ ಕಿಸಟರ್ ಅನುು ರೂಪ್ಲಸಲು ಇಲಠಖೆಯು 
ಸರ್ಯರ್್ಗಳು ಮತ್ುು ವಿಎಮ್್ವೆೋರ್ ರ್ಚುಯಯಲೆೈಸೆೋಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುರ್ುದನುು (2016-
17) ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಇದು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸರ್ಯರ್್ಗಳು 
ಸಠಕರ್ಷಟಲಿ ಎಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ. 
ಆರ್ಥಯಕ ಬಿರ್್ನ ಭಠಗವಠಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ವಿರ್ರವಠದ 
ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಆಕರವಠಗಿ ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲಠಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021).  ಆದರ,ೆ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಲ್ಲಸಿಿದ ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಕೂಲಂಕಷ್ವಠಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, 
ಮೂರನೆೋ ರ್ಯಕ್ತುಯಂದ ತ್ಪ್ಠಸಣೆ ಮಠಡಿಸಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರವೋೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಠಗಿ ಔಪ್ಚಠರಿಕವಠಗಿ 
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಳರ್ಡಿಸಬೆ್ೋಕ್ತತ್ುು. ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಸೂಕು ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಂದದ 
ಭಠಗವಠಗಿ ಅದರ ಸೆೋಪ್ಯಡೆಯು ಒಪ್ಪಂದದ ಬ್ಠಧಯತೆಗಳ ಮೋಲ ೆಸಪಷ್ಟತೆಯನುು ನಿೋಡಬಹುದಠಗಿತ್ುು. 
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2.4.5  ಪೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಂಬ್ಕ ೆಗಿ ದ್ಾಂಡಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಸಂಯೋಜಿತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್, ಸಿಸಟಮ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್, ಬಳಸುರ್ ರ್ಸುುಗಳು 
ಇತಠಯದಿಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯನುು ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ುು. ಆದರ,ೆ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯನುು ಮಠಡದಿರುರ್ ಮತ್ುು 
ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕೆೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ಷ್ರತ್ುುಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಠಗವಠಗಿ 
ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮಠಡಬ್ೆೋಕಠಗಿದಾ ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಮಠಹಿತ್ರ ರ್ಯರ್ಸೆೆ (ಜಿಐಎಸ್ಟ) ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್, ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣಠ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇತಠಯದಿಗಳನುು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಳರ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಲಠಗಿದೆ.  ಆದರ,ೆ ದಂಡದ ಷ್ರತ್ುು ಇಲಿದ ಕಠರಣ ಗುತ್ರುಗೆದಠರರಿಗ ೆ ದಂಡ 
ವಿಧಿಸಲಠಗಿಲಿ. 
2.4.6  ಕೆೋಾಂದಿಿೋಯ ಸಾಂಸೆರಣ  ಘಟ್ಕದ್ ಬ್ಳಕೆ ಸ ಮರ್ಥೆವದ್ ಮಿತ್ರಯನುು ನಿದಿವಷ್ಟಪಡಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಪ್ಿಸಠುವಿತ್ ಮತ್ುು ನಿಯೋಜಿಸಲಠದ ಸರ್ಯರ್ ಸಿಸಟಮ್್ಗಳ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಗೆೆ ಇಲಠಖೆಯು ಹೆಚಿಚನ 
ಪ್ಠಿಮುಖಯತೆಯನುು ನಿೋಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಠಯಯನಿರ್ಯಹಿಸುರ್ ಸರ್ಯರ್್ಗಳಿಗ ೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಠದ ಕನಿಷ್ಾ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು 
ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ ವಠಯಖಠಯನಿಸುತ್ುದೆ ಎಂದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲಠಗಿದೆ. ಕೋೆಂದಿಿೋಯ 
ಸಂಸೆರಣಠ ಘಟ್ಕ (ಸಿಪ್ಲಯು) ಬಳಕಯೆು ಸರ್ಯರ್ ಬಳಕೆಯನುು ನಿಧಯರಿಸುರ್ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಠಗಿದೆ ಮತ್ುು ಉದಯಮದ ಮಠನದಂಡಗಳು ಪ್ಿತ್ರಶತ್ 70 ಬಳಕೆಯನುು ಮಿತ್ರಯಠಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ುವೆ. 
ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ನಿಯೋಜಿಸುರ್ ಮದಲು ಬಳಕದೆಠರರ ಒಪ್ಲಪಗೆ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಕಠಯಠಯಚರಣೆ 
ಮೂಲಕ ಮತ್ುು ಚಠಲನಠ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಠಗೆೆ ಕಛೋೆರಿಯ ಕಠಯಠಯರ್ಧಿಯ ಹೊರತ್ರನ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ 
ಸಠಮಥಯಯ ತಠಳಿಕೆ/ಒತ್ುಡ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಣಠ ವಿರ್ಠನಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ುು ನೆೈಜ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯ ವೆೋಳಯೆಲ್ಲಿ 
ಎಂಟ್ರ್್ಪ್ೆೈಸ್ಟ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ ಸಿಸಟಮ್ (ಇಎಮ್್ಎಸ್ಟ) ವಿರ್ಠನಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಯರ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಅಳಯೆಲು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಪ್ಿಸಠುಪ್ಲಸಿದ.ೆ ಕಠಯಠಯಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಠರ್ುದೆೋ 
ವಿಚಲನಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಲು ಈ ಪ್ರಿಶೋಲನೆಯನುು ನಿರಂತ್ರವಠಗಿ ನಡೆಸುತ್ರುರಬ್ೆೋಕು ಮತ್ುು ರ್ಯತಠಯಸಗಳು 
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಯೋಜನಠ ನಿದೆೋಯಶಕರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬೆ್ೋಕು.   
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠದ ಮಿತ್ರಯು ಸರಿಸುಮಠರು 60ರಿಂದ 70 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ದರ್ಷಟದುಾದರಿಂದ ಮತ್ುು ಸರ್ಯರ್ 
ಯಂತ್ಿಗಳು ಸಠಮಥಯಯದ 70 ಪ್ತಿ್ರಶತ್ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಮಟ್ಟ ತ್ಲುಪ್ಲದರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ 
ಉಲಿಂಘನೆಯನುು ಗಮನಿಸುರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ುದೆ.  ಆದಠಗೂಯ, ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ 
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕಯೆ ಮಿತ್ರಯನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಉದಯಮದ ಮಠನದಂಡಗಳಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನಿಂದ ಅಂದಠಜು ಸಠಮಥಯಯ ತಠಳಿಕೆಯನುು ನಿರ್ಯಹಿಸಲು 
ಸಠಧಯವಠಗುತ್ುದೆ ಎಂದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಉದಯಮದ ಅಂಗಿೋಕಠಹಯ 
ಮಠನದಂಡರ್ು ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕೆಯ ಶೆೋಕಡಠ 70ಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಒಪ್ಲಪಕೂೆಂಡಿತ್ು 
(ನವೆಂಬರ್ 2021). ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕಯೆು 70 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ರ್ನುು ದಠಟ್ಟದರೆ, ಅದು ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಪಸಲಠದ ಇತ್ರ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗ ೆತೊಡಕುಂಟ್ುಮಠಡಬಹುದು ಎಂದೂ 
ಸಕಠಯರರ್ು ತ್ರಳಿಸಿತ್ು. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಕಠಯಯ ನಿರ್ಯಹಣೆ ತ್ುಂಬ್ಠ ನಿರ್ಠನವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ನ ಒಟಠಟರ ೆಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಮೋಲೆ ಪ್ಿಭಠರ್ ಬಿೋರಿತ್ುು ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಸರ್ಯರ್ ಬಳಕಯೆು 90 ಪ್ಿತ್ರಶತ್ ಮಟ್ಟರ್ನುು ತ್ಲುಪ್ಲದ ನಿದಶಯನಗಳ  ಇದಾರ್ು.  ಅಲಿದೆ, 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಉಂಟಠಗಿದಾರೂ ಸಹ ಆರ್್ಎಫ್್ಪ್ಲ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸದ ಕಠರಣ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಠಗಲ್ಲಲಿ. 
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2.4.7  ಅಪಿಕೆೋಷ್ನ್್ ಕ ಯವಕ್ಷಮತೆ ಎಸ್ಎಲ್ಎ ಹೊಾಂದ ಣಿಕೆಯ ಅಸಪಷ್ಟತ ೆ 
ಕೆ೨ ಒಂದು ಎನ್-ಶೆಿೋಣಿಯ ವೆಬ್ ಆರ್ಠರಿತ್ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಷ್ನ್್ ಆಗಿದ.ೆ ಎನ್-ಶೆಿೋಣಿಯ ಅಂತ್ಜಠಯಲ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಷ್ನ್್ಗಳು ನಿರೂಪ್ಣಠ ಪ್ದರ (ಬಳಕದೆಠರರು 
ನೊೋಡುರ್ ಹಠಗೂ ಬಳಸುರ್), ದತ್ು ಸಂಚಯದ 
ಪ್ದರ (ದತಠುಂಶ ಶೆೋಖರಣೆ-ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಯ 
ಸೆೋವೆ) ಮತ್ುು ನಿರೂಪ್ಣಠ ಪ್ದರದಿಂದ 
ಮಠಡಲಠಗುರ್ ಮನವಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಸಂಸೆರಿಸಿ 
ಮತ್ುು ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯಸುರ್ ಮಧಯದ ಪ್ದರಗಳನುು ಒಳಗೊಳುಳತ್ುವೆ.  
ದಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗ ೆ ಬಳಕಯೆ ಅರ್ಧಿ ಮತ್ುು ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ೃಪ್ಲುಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಅಂತ್ಜಠಯಲ 
ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆ ತ್ವರಿತ್ವಠಗಿ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯಸುರ್ುದು ಅರ್ಶಯಕವಠಗಿತ್ುು. ಇದಕಠೆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್, 
ದತ್ುಸಂಚಯ ಮತ್ುು ಸರ್ಯರ್ ಘಟ್ಕಗಳನುು ಅತ್ರಕ್ಷಿಪ್ಿಗತ್ರಯ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯಕೆೆ 
ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಸಂರಚಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ಈ ಅರ್ಶಯಕತೆಯನುು ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಸೆೋವಠ 
ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿದೆ. ಕೆ2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಯರ್ ಮತ್ುು ಅಪಿ್ಲಕೋೆಶನ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಹೊಂದಠಣಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಕೂೆರತಯೆದ ೆ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು.  ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಠನದಂಡಗಳು ಬಹು ಅಂಶಗಳನುು 
(ರ್ಹಿವಠಟ್ು ಪ್ರಿಮಠಣ, ಸಿಪ್ಲಯು ಬಳಕ,ೆ ಪ್ಿತ್ರಕಿ್ತಯ್ಕ ಸಮಯ ಶೆಿೋಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಬಳಕದೆಠರರ ಸಂಖಯೆ) 
ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆ್ೋಕ್ತತ್ುು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಮಠನದಂಡಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ. 
ಎಲಠಿ ಸಂಭಠರ್ಯ ಶೆಿೋಣಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಸೂಕು 
ಹೊಂದಠಣಿಕಗೆಳನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು. ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರ್್ನೆಟ ಆರ್ಠರಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್್ನಲ್ಲಿ 
ರ್ಹಿವಠಟ್ಟನ ಪ್ರಿಮಠಣರ್ು ಪಿ್ತ್ರ ನಿಮಿಷ್ಕೆೆ 5,000 ಅಥವಠ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಠಚದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ೊೋಟ್ಯಲ್ ಪ್ುಟ್ ಲೊೋರ್ ಮಠಡುರ್ ಸಮಯರ್ನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದೆ. ರ್ಹಿವಠಟ್ುಗಳ ಸಂಖಯೆ 
5,000ಕ್ತೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇರುವಠಗ ಅನುಸರಣೆಗಠಗಿ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ನಿಣಯಯಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಮಠನದಂಡ/ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸಲಠಗಿಲಿ. ಕೆ2 ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್್ಗಠಗಿ ಪಿ್ತ್ರ ನಿಮಿಷ್ಕೆೆ 
ಕನಿಷ್ಾ 5,000 ರ್ಹಿವಠಟ್ುಗಳ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆ ನಿಧಯರಣೆಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ವಿರ್ಠನಕೆೆ ಯಠರ್ುದೆೋ 
ವಿರ್ರಣೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಇದಲಿದೆ, ಸಮಯದ ಮಠಪ್ನಗಳನುು ಸರಠಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದಠಗ, ಸರಠಸರಿ 
ಮತ್ುು ಗಣನೆಯ ವಿರ್ಠನರ್ನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ.  ನಿದಿಯಷ್ಟ ಶೆಿೋಣಿಗೆ ಮಠತ್ಿ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ 
ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿರುರ್ುದು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಂಭರ್ನಿೋಯ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಲಿ್ಲ 
ನಿದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸದಿರುರ್ುದು ಸಪಷ್ಟತೆಯ ಕೂೆರತಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು.    
ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರಿಗ ೆಯಠರ್ುದೆೋ ಅನಠನುಕೂಲತೆಯನುು ಉಂಟ್ುಮಠಡದೆ, ಗರಿಷ್ಾ ಲೊೋರ್್ನಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅನುು 
ಸಂರಚನೆ ಮಠಡುರ್ುದನುು ಈ ಸೋೆವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮಠನದಂಡಗಳು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುವೆ ಎಂದು 
ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು (ನವೆಂಬರ್ 2021). ಗರಿಷ್ಾ ಲೊೋರ್ ಸಮಯರ್ನುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಸಠಮಠನಯ 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ ಮಠಡುರ್ 
ಮಠನದಂಡಗಳನುು ಸಹ ಸೆೋವಠ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಭಠಗವಠಗಿ ಮಠಡಬ್ೆೋಕು ಎಂದು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಅಭಿಪ್ಠಿಯಪ್ಟ್ಟಟದೆ, ಏಕೆಂದರ ೆಅದರ ಅನುಪ್ಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಲೊೋರ್್ ಇಲಿದ 
ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ ೆಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ನಿರ್ಯಹಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ಮಠನದಂಡಗಳಿಲಿ. 
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2.5 ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಲ ಗಿಲಿ  
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಿಗತ್ರಯ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿವಠರು ಹಣ ಪ್ಠರ್ತ್ರ 
ಮಠಡುರ್ುದನುು ಯೋಜನೆಯು ಕಲ್ಲಪಸಿತ್ುು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ಉದೆಾೋಶಸಿದಾ 
ಹಲವಠರು ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ುು ಕಠಿಣಮಠಗಯವಿರ್ಠನಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ ಬಗೆೆ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರು ಒಂದು ವಿರ್ರವಠದ ಕ್ತಯಿಠ ಯೋಜನೆಯನುು ವಿನಠಯಸಗೂೆಳಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು 
ಕಠಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸುರ್ುದು ಅಗತ್ಯವಿತ್ುು ಮತ್ುು ನಿಗದಿತ್ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಒಟಠಟರೆ ಯೋಜನೆಯ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕಠೆಗಿ, ವಿಳಂಬಗೊಂಡಂತ್ಹ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳಿಗ ೆಹೆಚುಚರ್ರಿ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳನುು ಒದಗಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಹಣ ಪ್ಠರ್ತ್ರ ವಿನಂತ್ರಯನುು ಬ್ಠಹಯ ತ್ಜ್ಞರ ನೆೋತ್ೃತ್ವದ ಸಮಿತ್ರಗೆ 
ಒಪ್ಲಪಸಬ್ೋೆಕಠಗಿತ್ುು. 
ಯೋಜನೆಯು ತ್ನು ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ೂಣಯವಠಗಿ ಮಠಗಯಪ್ಲಿಟ್ವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ 
ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಹಠಗಠಗಿ, 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆ ನಿಗದಿತ್ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಿಗ ೆ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಪ್ಠರ್ತ್ರಗಳನುು ಮಠಡಲಠಗಲ್ಲಲಿ. 
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠದ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಅನುಬ್ಾಂಧ 2.1ರಲ್ಲಿ 
ತೊೋರಿಸಲಠಗಿದೆ. 
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅನುಸಠರ, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಯೋಜನೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಿದ 
70ನೆೋ ವಠರದೂೆಳಗ,ೆ ಅಂದರ ೆ 19 ಫೆಬಿರ್ರಿ 2013ರ ವೆೋಳಗೆೆ, ಎಲಠಿ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊೋಷ್ಮುಕು ಕೆ2 
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅನುು ಅಳರ್ಡಿಸಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂತ್ರಮ ಬಳಕದೆಠರರ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು 
ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು, ಇಎಮ್್ಎಸ್ಟ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಮತ್ುು ಮಠಪ್ನ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನುು ನಿಯೋಜಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಸವಯಂಚಠಲ್ಲತ್ ಪ್ರಿಹಠರ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯಂದಿಗ ೆ
ಕಠಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಗಳನುು ರ್ಯರ್ಸಠೆಪ್ಲಸುರ್ುದು, ಇರ್ುಗಳನುು ಮಠಡಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣ ೆಹಂತ್ರ್ು 70ನೆಯ ವಠರದಿಂದ ಪ್ಠಿರಂಭವಠಗಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 122ನೆಯ 
ವಠರದೊಳಗ ೆಕೆ2ನೊಂದಿಗೆ ಎಲಠಿ ರಠಜಯ ಸಕಠಯರದ ಇಲಠಖೆಗಳ ಸಮಿೋಕರಣ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸುರ್ುದು 
ಮತ್ುು ಪಿ್ತ್ರ ಇಲಠಖೆಯ ನಠಮನಿದೆೋಯಶತ್ ಅಧಿಕಠರಿಗಳ ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರಯನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಬ್ೋೆಕ್ತತ್ುು.   
ಹಠಗಿದಠಾಗೂಯ, ಮಠರ್ಚಯ 2020ರ ಹೊತ್ರುಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ೂಣಯಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಪ್ೂಣಯಗೊಳುಳವಿಕೆಗ ೆ ನಿಗದಿಯಠಗಿದಾ ದಿನಠಂಕದಂದು, ಅಂತ್ರಮ 
ಎಫ್್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ್ಗಳಿಗ ೆಖಜಠನ ೆಇಲಠಖೆಯಂದ ಪ್ಠಿಥಮಿಕ ಹಂತ್ದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿಗೆ 
ಅನುಮತ್ರ ದೊರಕ್ತರಲ್ಲಲಿ. ವಿಳಂಬಗೊಂಡ ಕಠಯಠಯರ್ಧಿಗಳನುು ಮತ್ುು ಕಠಯಠಯಚರಣಠ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳನುು 
ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೋೆವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸದಿರುರ್ುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತ್ು.  
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು 18 ಅಕೊಟೋಬರ್ 2011 ರಂದು ಜಠರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ು ಮತ್ುು ಪ್ಠಯಿೋಗಿಕ 
ಹಂತ್, ಕಠಯಠಯರಂಭ ಹಂತ್ರ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 382 ವಠರಗಳ ಅರ್ಧಿಗೆ ಮಠನಯವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 
ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಯಹಣೆ ಹಂತ್ರ್ು ಪ್ೂಣಯಗೊಳುಳರ್ರ್ರೆಗೆ ಮುಂದುರ್ರಿಯಬ್ೆೋಕ್ತತ್ುು. 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಗ ೆಬದಧರಠಗಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ವಿಫಲವಠದರು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ 
ಸಮಯಠರ್ಧಿಗಳು ಮೂಲತ್ಃ ಕಲ್ಲಪಸಲಠದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಗಿಂತ್ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಭಿನುವಠಗಿದಾರ್ು.   
ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಠರ ಎಲಠಿ ಖಜಠನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಠಯಠಯಚರಣೆ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆ 
ಹಂತ್ರ್ು ಪ್ಠಿರಂಭವಠಗುರ್ ಮದಲು, ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಮತ್ುು ಹಠರ್್ಯವೆೋರ್್ನ ಎಲಠಿ 
ಮಠಡೂಯಲ್್ಗಳ ಕಠಯಠಯರಂಭ ಮಠಡುರ್ುದನುು ಯೋಜನೆಯು ಪ್ೂಣಯ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುರ್ ಏಕೆೈಕ 
ಮಠನದಂಡವಂೆದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಠಗಿತ್ುು. ಪ್ೂಣಯಹಂತ್ದ ಕಠಯಠಯರಂಭಕಠೆಗಿನ ನಿಗದಿತ್ 
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ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯನುು ಮಠಪ್ಯಡಿಸಲು ಮಠಸಟರ್ ಸೆೋವಠ ಒಪ್ಪಂದರ್ು ಅರ್ಕಠಶ ಒದಗಿಸಿಲಿ.  ಅನುಷ್ಠಾನದ 
ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳನುು 
ತ್ರದುಾಪ್ಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಳರ್ಡಿಸಲಠಗಿಲಿ. ತ್ತ್ಪರಿಣಠಮವಠಗಿ, ಯೋಜನೆಯನುು 
ತ್ವರಿತ್ವಠಗಿ ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಲು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ ಮೋಲೆ ಒತ್ುಡ ಹೆೋರುರ್ ಯಠರ್ುದೆೋ 
ಕಠನೂನುಬದಧವಠದ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇದು, ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿನ 
ಯಠರ್ುದೆೋ ವಿಳಂಬಗಳಿಗ ೆ ಪ್ಿತ್ರಯಠಗಿ ಕಠನೂನು ಕಮಿಗಳಿಂದ ಹೊರತಠಗುರ್ ವಠತಠರ್ರಣರ್ನುು 
ಸೃರ್ಷಟಸಿತ್ು. 
ಹಿೋಗಠಗಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲ ಷ್ರತ್ುುಗಳಿಗ ೆ ಅನುಗುಣವಠಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ 
ಕಠಯಯಕ್ಷಮತಯೆನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಜಠರಿ ಮಠಡಲಠಗಿಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತ್ು. ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳ ಅನುಸರಣೆ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕಯು ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ುು ಅಸಮಥಯತೆಗಳಿಂದ ಬ್ಠಧಿತ್ವಠಗಿತ್ುು. ಪಿ್ತ್ರ 
ಹಂತ್ದಲೂಿ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ುು ಸಠಕರ್ಷಟರದ ಮೋಲ್ಲವಚಠರಣೆಯ ಜೊತೆಗ ೆ ಕರಠರಿನ ಕಟ್ುಟಪ್ಠಡುಗಳ 
ಜಠರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೂೆರತಯೆು ಇಲಠಖೆಯ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿೋರ್ಘಯರ್ಧಿಯ ವಿಳಂಬಕೆೆ 
ಕಠರಣವಠಯತ್ು.  ಕಮಿ ಕೈೆಗೂೆಳುಳರ್ಲ್ಲಿನ ಸಡಿಲ್ಲಕಗೆಳು ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ೆಅನುಕೂಲಕರವಠಗಿ 
ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ಲಿದೆ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತ ೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸದಿದಾರೂ ಸಹ ತಠಂತ್ರಿಕ 
ಸಂಯೋಜಕರ ಮೋಲೆ ಯಠರ್ುದೆೋ ಕಮಿ ಕೈೆಗೂೆಳಳಲಠಗದಿರುರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ು. ಉದಠಹರಣೆಗೆ, 
ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯ ಚಚೆಯಗಳಿಂದ ಸಪಷ್ಟವಠಗಿರುರ್ಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ತಠವೆೋ 
ಜವಠಬ್ಠಾರರಠಗಿದಾರೂ ಸಹ ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು, ಎಸ್ಟ್ಆರ್್ಎಸ್ಟ ತ್ಯಠರಿಕಯೆ ವಿಳಂಬವೆೋ 
ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬಗಳಿಗ ೆ ಕಠರಣ ಎಂದು ಆಗಠಗೆೆ ಉಲೆೋಿಖಿಸಿದಠಾರೆ. ತಠಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ತ್ನುದೆೋ ಆದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಿಂಘನೆಯಂದಿಗೆ ಕಠಯಠಯಚರಣೆಯನುು ಮುಂದುರ್ರೆಸಿತ್ು, 
ಮತ್ುು ಇದಕೆೆ ಇಲಠಖೆಯು ತ್ನು ಸವಂತ್ ನಿರ್ಠಯರ ಅಥವಠ ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗದೆುಕೊಳಳಬ್ೆೋಕಠದ 
ಕಮಿರ್ನುು ಸೂಚಿಸಲು ನೆೋಮಿಸಿದ ಸಮಿತ್ರಯ ಶಫಠರಸುಗಳ ಮೋಲೆ ಘಟ್ನೂೆೋತ್ುರ ಅನುಮೋದನೆ 
ನಿೋಡಿತ್ು.  ಒಪ್ಪಂದದ ಕಠಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ಮೌಲಯಮಠಪ್ನ ಮಠಡುರ್ಲ್ಲಿ ಇಲಠಖಯೆಠಗಲ್ಲೋ ಅಥವಠ 
ಸಮಿತ್ರಯಠಗಲ್ಲೋ ವಠಸುವಿಕ ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಂದದ ಷ್ರತ್ುುಗಳನುು ಆಧರಿಸಿದ ವಿರ್ಠನರ್ನುು 
ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇರ್ು ಕೋೆರ್ಲ ಯೋಜನೆಯು ಮತ್ುಷ್ುಟ ವಿಳಂಬವಠಗುತ್ರುರುರ್ ಮತ್ುು 
ಕಠಯೋಯನುಮಖಗೂೆಳಳದೆ ಇರುರ್ ಬಗೆಗಿನ ತೊಡಕುಗಳ ಆರ್ಠರದ ಮೋಲೆ ತೆಗದೆುಕೊಂಡ 
ನಿರ್ಠಯರಗಳಠಗಿದಾರ್ು. ಈ ರಿೋತ್ರಯಠಗಿ, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನರ್ು ತ್ರೋರ್ ಿ ಅನಿಶಚತ್ ಮತ್ುು 
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ವಠಗಿತ್ುು. 
ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ರ್ರದಿಯ6 ಪ್ಿಕಠರ ಚಟ್ುರ್ಟ್ಟಕಗೆಳನುು ಪ್ೂಣಯಗೊಳಿಸಲು ಮ.ಟ್ಟಸಿಎಸ್ಟ 
ಇರ್ರಿಗೆ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಗಳನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಠಗಿತ್ುು ಎಂದು ಸಕಠಯರರ್ು ಹೆೋಳಿತ್ು. (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಿಕಠರ ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ುು ಕಠಯೋಯನುಮಖಗೂೆಳಿಸಲು ಫೆಬಿರ್ರಿ 2013 
ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯವಠಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಪ್ೊಿ.ಷ್ಡಗೊೋಪ್ನ್ ಸಮಿತ್ರಯನುು 2018-19ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಠಯತ್ು 
ಎಂಬ ಅಂಶರ್ನುು ಸಕಠಯರದ ಉತ್ುರರ್ು ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.  2013-2018ರ ಐದು ರ್ಷ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಒಪ್ಪಂದರ್ನುು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಠರ್ುದೆೋ ವೆೋಳಠಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. 

 
6  ಕನಠಯಟ್ಕ ಸಕಠಯರರ್ು ಯೋಜನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳು ಮತ್ುು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಠರ್ಣೆಗಠಗಿ ತಠಂತ್ರಿಕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗಠಗಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಮಠದರಿಯನುು ಕಲ್ಲಪಸಿತ್ುು  

 

 
2.7.1 ಎಸಆರ್್ಎಸ ಮತುಿ ಸಿಸಟಮ್ ಡಿಸೆೈನ್್ ಡ ಕೂೆಮಾಂಟ್್ಗಳನುು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ವಿಳಾಂಬ್ ಮತು ಿ

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

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

ತರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡಲ ಯಿತೆೋ 
ಅರ್ಥವ  ಇಲಿವ ೆ

1 ಖಜಠನ ೆಸಿಬಬಂದಿ 
(ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಬಳಕದೆಠರರು) 

ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬಳಕ ೆ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ 

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

ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಬಳಕ ೆ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ 

3 15 ಖಜಠನ ೆ
ಅಧಿಕಠರಿಗಳನೊುಳಗೊಂಡ 
ಮುಖಯ ತ್ಂಡ (ಇಲಠಖಠ 
ತಠಂತ್ರಿಕ ತ್ಜ್ಞರು) 

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

ನಿೋಡಲಠಗಿಲಿ 

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

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

ಅಪ್ಲಿಕೋೆಶನ್ ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ 
ಬಳಕ ೆಬಗೆೆ ಮಠತ್ಿ 
ತ್ರಬೆ್ೋತ್ರ ನಿೋಡಲಠಗಿದೆ 

5 ಕಠಯಯನಿೋತ್ರ ನಿರೂಪ್ಕರು 
(ನಿಣಠಯಯಕರು) 

ಕೆ2 ನ ಪ್ಠಿಮುಖಯತೆ ಮತ್ುು 
ತ್ರಲಠಗುತ್ರುರುರ್ ಪ್ಿಕಿ್ತಯ್ಕ 
ಬದಲಠರ್ಣೆಗಳು 

ನಿೋಡಲಠಗಿಲಿ 

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

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

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

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

 
9   ಕಠನಿಿಗರೆೋಶನ್ ಮಠಯನೆೋಜ್ಮಂಟ ಎನುುರ್ುದು ಕಂಪ್ೂಯಟ್ರ್ ಸಿಸಟಮ್್ಗಳು, ಸರ್ಯರ್್ಗಳು ಮತ್ುು ಸಠಫ್ಟ್ವೆೋರ್ ಅನುು 

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

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

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

ದ ಖಲ ದ್ ಟಿಕೆಟ್್ಗಳ 
ಒಟ್ುಟಸಾಂಖ್ೆೆ 

ಮ್ ಹಿತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಗಮನಿಸಲ ದ್ ಅಾಂತರಗಳು ಒಟ್ುಟ 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಅಧ್ಾೂರ್ III 

52 
 

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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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. 



 

 

ಅಧ್ಾೂರ್ III 

56 
 

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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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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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

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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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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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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ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

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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▪ 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. 



 

 89 
 

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. 



 

 91 
 

ಯೇಜನೆರ್ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ 

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. 
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ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆಯು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇೆಶ, ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಗಿತ, ದ್ುರುಪ್ಯೇಗ, ಅನಧಿಕೃತ 
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ುವಿಕೆ, ಮಾರ್ಾಾಡು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಅರ್ಾಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವತುುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಸಿು ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತುದೆ ಮತುು 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಗೌಪ್ಯತ,ೆ ಸ್ಮಗರತ ೆಮತುು ಲ್ಭಯತೆಯನುು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇೆಕಾಗುತುದೆ 
4.1 ನ ೀ ತಿಗಳನ್ ನು ಔಪ ಚಾರಿ ಕವಾಗಿ ಅನ್ನಮ ೀ ದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮ ತ್ನು ಅಳವ ಡಿಸಿಕ ೊಳ ಳಲಾ ಗಿಲ್ಲ  
ಒಟ್ಾಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಿಸ್ರಕೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ, ಕೆ2 ಯೇಜನೆಯು 

(i) ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ್ದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ೆೇವಾವಿತರಣೆಗಳಾದ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಭದ್ರತಾ ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ಥ, ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ನಿೇತಿ ಮತುು ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ 
ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಇವುಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಧಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ 

(ii) ಬಾಯಕ್ ಅಪ್ ಮತುು ದ್ತಾುಂಶ ರಿಟ್ೆನಶನ್ ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 
(iii) ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ್ಂತೆ ವಯವಹಾರಗಳ ಮುಂದ್ುವರಿಕೆ ಮತುು 

ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆಯನುು ಒಂದೆೇ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕರೆ್ಾಗಿ ವಿಲ್ಲೇನಗೂೆಳಿಸಿದ.ೆ 
ಕೆ2 ವಾಯರ್ಾರದ್ ನಿರಂತರತೆ ಮತುು ವಿಪ್ತಿುನಿಂದ್ ಚೇೆತರಿಕೆಯ ಉದೆದೇಶವನುು ಪ್ೂರೆೈಸ್ಲ್ು ವಿಪ್ತುು 
ಚೇೆತರಿಕೆ ಜಾಲ್ತಾಣವನುು ಸ್ಾಥಪಿಸಿತು. ಭದ್ರತಾ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತುು ಘಟನೆ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಒಂದ್ು 
ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಕೇೆಂದ್ರವನುು ಸ್ಹ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲಾಯಿತು.  
ಈ ನಿೇತಿಗಳನುು ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲ್ು ಹಿರಿಯ ನಿವಾಹಣಾ ತಂಡದ್ಧಂದ್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಬೇೆಕು ಮತುು 
ಅನುಮೇದ್ಧಸ್ಬೆೇಕು. ಭದ್ರತಾ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕಗೆಳು, ಗುರುತು ಮತುು ಪ್ರವೇೆಶ ನಿವಾಹಣೆಗೆ 
ಮಾಗಾದ್ಶಾನ ನಿೇಡಲ್ು ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರು ಮತುು ಸ್ಲ್ಹಗೆಾರರು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳ 
ಅನುಮೇದ್ನೆ ಮತುು ಸ್ಮಮತಿಯ ವಿವರಗಳನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗ ೆಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ.  
ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆಗಳನುು ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಮಿತಿ ಸ್ಭಗೆಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ(ನವೆಂಬರ್ 2021). 
ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕಗೆಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಮೇದ್ನೆ ಮತುು ಸಿವೇಕಾರದ್ ಮುದೆರಯನುು 
ಔಪ್ಚಾರಿಕಗೂೆಳಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ು ವಾಸ್ುವವಾಗಿದೆ.  
ಸ್ಾಾಪಿತ್ ನೀತಿಗಳ ು/ಮಾಗಗಸ ೊಚಿ ಗಳ ನ್ನು ಅನ್ನಮೀದಿಸ ಲಾಗಿದ  ಮತ್ನ ು ಸ ಾಳ ದಲ್ಲಲ ಭ ದರತಾ ವಯವಸ್ ಾ ಯನ್ನು 
ಹ  ಚಿಿ ಸ ಲ್ನ ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸ ಲಾಗಿದ  ಎಂದನ ಸ ಕಾಗರವು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳ ಳಬ ೀ ಕನ. 
 
 
 

4 ಅಧಾ ಯಯ  
ಯೇಜನೆಯ ಭದ್ರತೆ 
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4.1.1 ಕಾಯಗತ್ಂತ್ರದ ನಯಂತ್ರಣ ಮಟ್ಟ ಗಳ ನಣಗಯ  
ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು (2010) ಇಲಾಖೆಗಳು ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಕಾಯಾತಂತರದ್ ನಿಯಂತರಣವನುು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕಂೆದ್ು ಸ್ೂಚಿಸ್ುತುವೆ, ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್, ದ್ತುಸ್ಂಚಯಗಳು ಮತುು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾಗಳಂತಹ 
ಕಾಯಾತಂತರದ್ ಸ್ವತುುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಂಪ್ೂಣಾ ನಿಯಂತರಣವನುು ಹೊಂದ್ಲ್ು ಮತುು ನಿಗಾಮನ 
ನಿವಾಹಣೆ ಸ್ಾಮಥಯಾವನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಲ್ು ಅನುವಾಗುತುದೆ. ಸ್ಂಸ್ೆಥಗೆ ಸ್ಂಭಾವಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ 
ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನ ಭದ್ರತಾ ವಗಾವನುು ವಯಕುಪ್ಡಿಸ್ುವುದ್ನುು ಇದ್ು 
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭದ್ರತಗೆ ೆಒಡಿಿಕೂೆಳುಳವುದ್ು, ಆಡಳಿತದ್ ಕಲೆ್ಸ್ದ್ ಹರಿವಿನ ಸ್ೂಕ್ಷಮತೆ, ದ್ತಾುಂಶ 
ಮತುು ಮಾಹಿತಿಯ ಕಿ್ಲಷ್ಾತ ೆ ಮತುು ಹಣಕಾಸಿನ ಲ್ಭಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತಾಯದ್ಧ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಯಾತಂತರದ್ ನಿಯಂತರಣ ವಗಾವನುು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಕೆ2 ಯೇಜನೆಯ ಆರ್ ಎಫ್ 
ಪಿಯು ಕೆ2 ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್, ದ್ತುಸ್ಂಚಯ ಮತುು ನೆಟ್ವಕಾ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳ ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಾರದ್ 
ಕಡಯೆ ಭದ್ರತಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ್ ಮತುು ಮೂರನೆೇ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕರೊಬಬರಿಂದ್ ಕಾಯಾತಂತರದ್ 
ನಿಯಂತರಣ ಚೌಕಟಾನುು ಸ್ಹ ಕಲ್ಲಪಸಿದ.ೆ 
ಕೆ2ವಿನ ಸ್ೂಕ್ಷಮತೆ ಮತುು ಮಹತವವನುು ನಿಧಾರಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ಕೆ2ವಿನ ಕಾಯಾತಂತರದ್ ನಿಯಂತರಣ 
ಮಟಾವನುು ನಿಧಾರಿಸ್ಲಾಗಿಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ನೆೈಜ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಭದ್ರತಾ ಬೆದ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನಗೆಳನುು ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು, ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲ್ು, ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ು ಮತುು ವರದ್ಧ 
ಮಾಡಲ್ು ಭದ್ರತಾ ಘಟನ ೆನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜನೆಯನೂು ಸ್ಹ ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  
ಕೆ2 ಕಾಯಾತಂತರದ್ ಚೌಕಟಿಾನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲಪಸ್ಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಆಡಳಿತಗಾರರನುು 
ನಿಯೇಜಿಸ್ಲಾಗಿಲ್ಿ. ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕ ೆಯೇಜನೆಗಳನುು ನಿದ್ಧಾಷ್ಾಪ್ಡಿಸಿದ್ ಚೇೆತರಿಕೆಯ ಸ್ಮಯ ಮತುು 
ಉದೆದೇಶಗಳೊೆಳಗೆ ತಕ್ಷಣಕೆೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ುವ ಸ್ಾಮಥಯಾಕಾೆಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಿವಾದ್ದರಿಂದ್, ಭದ್ರತಾ 
ಘಟನಗೆಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಲರಯಿಸ್ಲ್ು ಕೆ2 ಸಿಸ್ಾಮ್ನ ಸ್ಾಮಥಯಾವನುು ಪ್ರದ್ಶಾಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  
4.1.2  ಅಸ ಮಪಗಕ ಭ ದರತಾ ಲ ಕ ಕ ಪರಿಶ   ೀ ಧನ   
ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ, 2000ರ ಅನುಚಛೆೇದ್ 43ಏ ಮತುು ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು 
ಕೇೆಂದ್ರ ಸ್ಕಾಾರದ್ಧಂದ್ ಅನುಮೇದ್ಧಸ್ಲ್ಪಟಾ ಓವಾ ಸ್ವತಂತರ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕರಿಂದ್ ಕನಿಷ್ಠ ವಷ್ಾಕೊೆಮಮ 
ಅಥವಾ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾಗಳ ಗಮನಾಹಾ ಉನುತಿೇಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯನುು 
ನಡೆಸ್ುವುದ್ು ಅಗತಯವಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ೆಂಟರ್್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇೆಂದ್ರ ಸ್ಕಾಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ 
ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ೆಂಟರ್್ಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸ್ನುದ್ಧತೆಯನುು ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ (ಆರು 
ತಿಂಗಳಿಗೂೆಮಮ) ಮೂರನೆೇ ವಯಕ್ಲು ಪ್ರಿಣಿತರಿಂದ್ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ುವುದ್ನುು ಪ್ರತಿರ್ಾದ್ಧಸ್ುತುವೆ. 
ಭದ್ರತಾ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್, ಹಾರ್್ಾವೆೇರ್, ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್ ಮತುು ನೆಟ್ವಕಾ ಘಟಕಗಳು, 
ಭದ್ರತಾ ನಿೇತಿಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಾಠನ, ನಿವಾಹಣಾ ತಂಡವು ನಿವಾಹಿಸ್ುವ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳ 
ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆ, ಪ್ರವೇೆಶ ನಿಯಂತರಣಗಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ುವುದ್ು, ಆರೊೇಗಯ ತರ್ಾಸ್ಣ ೆ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನುು 
ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ುವುದ್ು, ಸ್ೆೇವಗೆಳ ಸ್ಮಯವನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ುವುದ್ು ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೇಕು. 
ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್, ನೆಟ್ವಕಾ ಘಟಕಗಳನುು ವಾಯಪಿಸಿದ್ಂತೆ ಕೆ2ವಿನ ಮೂರನೆೇ ವಯಕ್ಲು ಭದ್ರತಾ 
ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯನುು ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತು. 
2015-2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗಳನುು ಎಂಟು ಬಾರಿ (ದ್ುಬಾಲ್ತೆಯ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ ಮತುು ಒಳನುಸ್ುಳುವ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ-ೆ3 ಬಾರಿ, ಅಂತಜಾಾಲ್ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಭದ್ರತೆ-3 ಬಾರಿ, 
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ಫೆೈರ್್ವಾಲ್ ವಿಮಶೆಾ-1, ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆ-1) ನಡೆಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಇಲಾಖಯೆು 
ಹೆೇಳಿತು. ಭದ್ರತಾ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ವರದ್ಧಗಳ ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆಯು ಭದ್ರತಾ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ವೆಬ್ 
ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಭದ್ರತೆ, ಒಳನುಸ್ುಳುವ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ೆ ಮತುು ದ್ುಬಾಲ್ತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನವನುು ಮಾತರ 
ಒಳಗೊಂಡಿದ್ುದ, ಸ್ಂಪ್ೂಣಾ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್, ನೆಟ್ವಕಾ ಮತುು ದ್ತುಸ್ಂಚಯ ಭದ್ರತಾ ನಿೇತಿಗಳಾದ್ 
ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಕ್ಲರರ್ಾತಮಕತಗೆಳು, ನೆಟ್ವಕಾ ಘಟಕಗಳು, ಪ್ರವೇೆಶ ನಿಯಂತರಣಗಳು ಮತುು ದ್ತಾುಂಶ 
ಸ್ೆಂಟರ್ ಭದ್ರತ ೆಇವುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ತೊೇರಿಸಿದ.ೆ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯ 
ಆವತಾಕತೆ ಮತುು ವಾಯಪಿುಯು ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ಾಲ್ಿದ್ ಕಾರಣ, ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಕೆ2 ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನ ಭದ್ರತಾ 
ನಿಯಂತರಣಗಳ ದ್ೃಢತೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ್ಯನುು ಹೊಂದ್ಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
4.2  ಗನರನ ತ್ನ ಮ ತ್ನು ಪರ ವ ೀಶ ನ ವಗಹಣ   
ಗುರುತುನಿವಾಹಣೆಯು ಬಳಕದೆಾರರ ಗುರುತುಗಳ (ಐಡಿಗಳು) ಸ್ಾಥಪ್ನೆ ಮತುು ನಿವಾಹಣೆ, ಅಧಿಕೃತ 
ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಮಾತರ ಸಿಸ್ಾಮ್ಗ ೆ ಪ್ರವೇೆಶವನುು ನಿೇಡಲಾಗುತುದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ್ಯನುು ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ು 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಧೃಡಿೇಕರಣ ಮತುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗಳು ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತುದೆ. ವಿಶಷ್ಾ 
ಬಳಕದೆಾರ ಗುರುತು ಸ್ಹ ರ್ಾವುದೆೇ ಬಳಕದೆಾರರು ಈ ಹಿಂದ ೆ ನಡೆಸಿದ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುು 
ನಿರಾಕರಿಸ್ುವಂತಿಲ್ಿ ಎಂದ್ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ುತುದೆ, ಅಂದ್ರ,ೆ ಒಂದ್ು ನಿದ್ಧಾಷ್ಾ ಬಳಕದೆಾರರ ಐಡಿಗ ೆ
ನಿಯೇಜಿಸ್ಲಾದ್ ವಯಕ್ಲುಯನುು ಆ ಐಡಿ ಯಂದ್ಧಗ ೆ ನಿವಾಹಿಸಿದ್ ಚಟುವಟಿಕಗೆೆ ಹೊಣೆಗಾರರನಾುಗಿ 
ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಗುರುತಿಸ್ುವಿಕ ೆಮತುು ನಿರಾಕರಣೆಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಕೆ2 ಬಯೇಮಟಿರಕ್ ಮತುು 
ಡಿಜಿಟಲ್್ ಸ್ಹಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ (ಡಿಎಸ್ಸಿ) ಆಧಾರಿತ ದ್ೃಢೇಕರಣ ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು ಬಳಸ್ುತುದೆ. 
ವಿವಿಧ ವಗಾದ್ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆಪ್ರವೇೆಶವನುು ಅನುಮತಿಸ್ಲ್ು ಕೆ2 ಅನವಯವು ರ್ಾತರ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೆೇಶ 
ನಿಯಂತರಣ (ಆರ್್ಬಿಎಸಿ) ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು ಬಳಸ್ುತುದೆ. ಇದ್ು ನಿದ್ಧಾಷ್ಾ ರ್ಾತರಗಳಿಗ ೆಅನುಮತಿಗಳು 
ಮತುು ಸ್ವಲ್ತುುಗಳನುು ಹೊಂದ್ಧಸ್ುವುದ್ು ಮತುು ವಿವಿಧ ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ರ್ಾತರಗಳನುು 
ನಿಯೇಜಿಸ್ುವುದ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತುದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಸಿಸ್ಾಮ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ರ್ಾವ ಅನುಮತಿಗಳನುು 
ನಿೇಡುತುದೆ ಮತುು ನಿದ್ಧಾಷ್ಾ ಸ್ಂಪ್ನೂಮಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಾಗಳಿಗ ೆಪ್ರವೇೆಶವನುು ಮಿತಿಗೊಳಿಸ್ುತುದೆ 
ಎಂಬುದ್ನುು ರ್ಾತರವು ನಿಧಾರಿಸ್ುತುದೆ. 
4.2.1 ಬಯೀ ಮೆಟ್ರರಕ್ ಪರವ ೀ ಶ  
ಪ್ರವೇೆಶ ನಿಯಂತರಣದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆ2 ಅನವಯವು ಬಯೇಮಟಿರಕ ತಂತರಜ್ಞಾನವನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. 
ಓವಾ ವಯಕ್ಲುಯ ಸ್ಂಗರಹಿತ ಬಯೇಮಟಿರಕ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ಅವಳು/ಅವನು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳವ ವಯಕ್ಲುಯ 
ಗುರುತನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಅಧಿಕೃತ ವಯಕ್ಲುಗಳ ದ್ತುಸ್ಂಚಯಕೆೆ ಹೊೇಲ್ಲಸ್ಲಾಗುತುದೆ. ಓವಾ ಕೆ2 
ಬಳಕದೆಾರರ ಬಯೇಮಟಿರಕ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಕೆ2 ಒಳಗಿನ ಬಳಕದೆಾರರ ಗುರುತಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಕ ೆಮಾಡಬೆೇಕು 
ಮತುು ಎರಡೂ ರಿೇತಿಯ ಯಶಸಿವ ದ್ೃಢೇಕರಣ ಆದ್ ಮೇಲೆ ಬಳಕದೆಾರರು ಸಿಸ್ಾಮ್ಗ ೆಪ್ರವೇೆಶವನುು 
ಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ.  
ಕೆ2ವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲಾದ್ ಬಯೇಮಟಿರಕ ಸ್ಾಧನದ್ ತಪ್ುಪ ಸಿವೇಕಾರ ದ್ರ (ಎಫ್್ಏಆರ್) 19 ಶೆೇಕಡಾ 
ಎರಡಕ್ಲೆಂತ ಕಡಿಮಯಿದ್ುದ ತಪ್ುಪ ನಿರಾಕರಣೆ ದ್ರಗಳು (ಎಫ್್ಆರ್್ಆರ್) ಶೆೇಕಡಾ 0.01ರಷ್ಟ್ಾದಯೆೆಂದ್ು 
ಇಲಾಖೆಯು ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಬಯೇಮಟಿರಕ ವಯವಸೆ್ಥಯ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತಯೆನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲಾದ್ ಕಾಯಾವಿಧಾನ, ಬಯೇಮಟಿರಕ ಉಪ್-ವಯವಸ್ೆಥಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ 
ವಿಶೆಿೇಷ್ಣಾತಮಕ ಮತುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ವರದ್ಧಗಳು, ಬಯೇಮಟಿರಕ ದ್ತಾುಂಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ ೆನಕಲ್ು 

 
19 ಎಫ್್ಎಆರ್ ಮತುು ಎಫ್್ಆರ್್ಆರ್ ಬಯೇಮಟಿರಕ ವಯವಸ್ೆಥಯ ಕಾಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು ಅಳಯೆಲ್ು ರ್ಾರಥಮಿಕ 

ಅಳತೆಗೊೇಲ್ುಗಳಾಗಿವೆ. 
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ಬಳಕದೆಾರರ ಗುರುತಿಸಿದ್ ವರದ್ಧಗಳು ಲ್ಭಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಾಧನಗಳನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ು ಮತುು 
ಎಫ್್ಎಆರ್ ಮತುು ಎಫ್್ಆರ್್ಆರ್ ಇವುಗಳು ನಿಗದ್ಧತ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಂದ್ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಈ 
ವರದ್ಧಗಳು ಮುಖಯವಾಗಿವೆ. 
ದ್ಧನನಿತಯದ್ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸ್ುವ ಕೆ2 ಅನವಯದ್ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಬಳಕದೆಾರರು 
ಬಯೇಮಟಿರಕ್್ನೊಂದ್ಧಗೆ ದ್ೃಢೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕ್ಲತಾುದ್ರೂ ಇಲಾಖಯೆಳಗಿನ ಕೆ2 ಬಳಕದೆಾರರು 
ಬಯೇಮಟಿರಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗ ೆಒಳಗಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಬಯೇಮಟಿರಕ 
ದ್ೃಢೇಕರಣ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯಿಂದ್ ಇಲಾಖಯೆ ಬಳಕದೆಾರರನುು ಹೊರತು ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಯೇಜಿತ 
ದ್ೃಢೇಕರಣ ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೊೇಪ್ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ಂತಾಗಿದ.ೆ 
4.2.2 ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸ ಹಿ ಪರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ು  
ಕೆ2 ತನು ಬಳಕದೆಾರ ಗುರುತಿಸ್ುವಿಕೆ ಮತುು ಅಧಿಕೃತತೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಿಗುೆೇಚರ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಗಳನುು20 (ಡಿಎಸ್ಸಿ_ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆ2 ತನು ಎಲಾಿ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ 
ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ುತುದೆ ಮತುು ವಿತರಿಸ್ುತುದೆ ಮತುು ಸ್ಕಾಾರದ್ ಇತರ ಇಲಾಖಗೆಳಿಂದ್ 
ನಿೇಡಲಾದ್ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಬಳಸ್ಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ುತುದೆ. ಡಿಎಸ್ಸಿ ಕಾಯಾವಿಧಾನದ್ ನಿವಾಹಣೆಯು 
ಅವುಗಳ ಸಿಂಧುತವವನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ು, ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನು ನವಿೇಕರಣ, 
ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಂಡ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗದೆ್ುಹಾಕುವುದ್ು, ಮರೆತುಹೊೇದ್ ರ್ಾಸ್ವರ್್ಾಗಳಿಗ ೆ
ಪ್ರತಿಕ್ಲರಯಿಸ್ುವುದ್ು ಇತಾಯದ್ಧಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
4.2.2.1  ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ನ್ವೀಕ ರಣದಲ್ಲಲ ವಳ ಂಬ  
ಕೆ2ವಿನೊಂದ್ಧಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸ್ುವ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಒಂದ್ು ಮಾನಯವಾದ್ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳು 
ಅವಶಯಕವಾಗಿದೆ ಮತುು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಬಳಕಯೆ ಸ್ುಗಮ ನಿರಂತರತೆಯನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲ್ು ಅವರ 
ಸ್ಮಯೇಚಿತ ನವಿೇಕರಣವು ಅತಯಗತಯವಾಗಿರುತುದೆ. ಎಮ್ಡಿಎಮ್ ಮಾಡೂಯಲ್ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ 
ಬಳಕದೆಾರ ದ್ೃಢೇಕರಣವನುು ದಾಖಲ್ಲಸ್ುತುದ ೆ ಮತುು ಬಳಸ್ುತುದೆ. 2017-20ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ನವಿೇಕರಿಸ್ಲಾದ್ 16,137 ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿತು ಮತುು 
ನವಿೇಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ದ್ಧನದ್ಧಂದ್ 1,000 ದ್ಧನಗಳವರೆಗ ೆ ವಿಳಂಬವಿರುವುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. 
ಏಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಮುಕಾುಯವನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯಾವಿಧಾನವು ದ್ುಬಾಲ್ವಾಗಿತುು 
ಮತುು ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಮಾನಯತಯೆ ಮೇಲೆ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಪ್ೂವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಕೆ2 
ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಡಿಎಸ್ಸಿಯ ನವಿೇಕರಣವನುು ರ್ಾರರಂಭಿಸ್ುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳು 
ಮುಕಾುಯಗೊಳುಳತಿುರುವ ಬಗೆೆ ಸ್ೂಚನ ೆನಿೇಡದ್ ಕಾರಣ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಕುರಿತ ಎಮಐಎಸ ವರದ್ಧಗಳು 
ಅಸ್ಮಪ್ಾಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ನವಿೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುವ 
ಬಳಕದೆಾರರ ನಿದ್ಶಾನಗಳನುು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ೂಚಿಸ್ುತುದೆ. 617 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಸಿ 
ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಸ್ಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ಇತರ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಹುದೆದಗಳನುು ನಿಯೇಜಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

 
20  ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಕಾಗದ್ದ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಗಳ ಎಲೆಕಾರನಿಕ ಸ್ವರೂಪ್ವಾಗಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳು ನಿದ್ಧಾಷ್ಾ 

ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ವಯಕ್ಲುಯ ಗುರುತಿನ ಪ್ುರಾವೆರ್ಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸ್ುತುವೆ ಮತುು ಒಬಬರ ಗುರುತನುು ಎಲಕೆಾರನಿಕ 
ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಬಿೇತುಪ್ಡಿಸ್ಲ್ು, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ೆೇವೆಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಅಥವಾ ದಾಖಲಗೆಳನುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ 
ಸ್ಹಿ ಮಾಡಲ್ು ಬಳಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಭಾರತಿೇಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕಾಯೆದ 2000ದ್ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 24ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತುುಪ್ಡಿಸಿದ್ ಪ್ರವಾನಗಿ ಪ್ಡೆದ್ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣ ರ್ಾರಧಿಕಾರದ್ಧಂದ್ (ಸಿಎ) ನಿೇಡಲಾಗುತುದೆ. 
ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸ್ುವ ರ್ಾರಧಿಕಾರಗಳು ಒಂದ್ರಿಂದ್ ಮೂರು ವಷ್ಾಗಳ ಮಾನಯತೆಯಂದ್ಧಗೆ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ು 
ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದ್ಧರುತುವೆ. 
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ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಇದ್ು ಡಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸ್ಮಥಾತೆಯನುು 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ುತುದೆ. 
ಡಿಎಸ್ಸಿ ಇಲ್ಿದೆ ಕೆ2 ಬಳಕದೆಾರರು ಕೆ2ವಿನಲ್ಲಿ ತಮಮ ರ್ಾತರಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ು 
ಸ್ಾಧಯವಾಗುವುದ್ಧಲ್ಿವಾದ್ದರಿಂದ್ ಇಲಾಖೆಯು ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಮುಕಾುಯವನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತುದೆ ಮತುು ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಸ್ಮಯಕೆೆ ಸ್ರಿರ್ಾಗಿ ನವಿೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕು. 
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಯೇಜನಾ ನಿವಾಹಣಾ ಘಟಕದ್ ಮೂಲ್ಕ ಅಜಿಾಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್ ಮೂರು 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಕೆ2 ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೊಳಿಸ್ುತುದೆ ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಹೆೇಳಿತು (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಸ್ಕಾಾರದ್ ಪ್ರತಿಕ್ಲರಯೆಯನುು ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ುತುದೆರ್ಾದ್ರೂ, ನಿಗದ್ಧತ ಮೂರು 
ದ್ಧನಗಳ ಅವಧಿಯನುು ಮಿೇರಿ 1,000 ದ್ಧನಗಳವರಗೆೆ ವಿಳಂಬವಾದ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದವು ಮತುು ಅಂತಹ 
ವಿಳಂಬಕೆೆ ಕಾರಣಗಳನುು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸ್ಲಾಗಿಲ್ಿ. ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಸ್ೆಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹುದೆದಗಳ ನಿಯೇಗ 
ಸ್ಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದ್ನೂು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತುು ಅದ್ನುು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಬೇೆಕಾಗಿದೆ. 
4.2.2.2  ಹಂ ಚಿಕ  ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ನ ು ವಾಸ ುವ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳಲ್ಲಲ ವಯತಾಯಸ  
ಕ೨ೆ ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಇಲಾಖಾವಾರು ʼಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಹಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರʼ ಎಂಬ ಎಮಐಎಸ 
ವರದ್ಧಯಂದ್ನುು ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದೆ.  ಈ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕ್ಲಅಂಶಗಳು, ಕ ೊೀ ಷ್ಟ ಕ 4.1ರಲಿ್ಲ 
ತೊೇರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆ2 ದ್ತುಸ್ಂಚಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಕಯೆಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ್ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ 
ಹೊಂದ್ಧಕರೆ್ಾಗುತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಕ ೊೀ ಷ್ಟ ಕ 4.1: ಹಂ ಚಿಕ  ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ನ ು ವಾಸ ುವ ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳಲ್ಲಲ ವಯತಾಯಸ  

ಕರಮ 
ಸಂಖ್ ಯ ಆರ್ಥಗಕ ವಷ್ಗ 

ನೀ ಡಲಾಗಿರನವ ಡಿಎಸ್ಸಿಗ ಳ ಸಂಖ್ ಯ 
ಎಮ್ಐಎಸ ವರದಿ ಪರಕಾರ ದತ್ುಸಂಚಯ ಪರಕಾರ ವಯತಾಯಸ 

1 2014-15 05 24 19 
2 2015-16 1,054 2,644 1,590 
3 2016-17 2,227 4,719 2,492 
4 2017-18 1,373 2,819 1,446 
5 2018-19 24,535 21,714 2,821 
6 2019-20 13,080 14,065 985 
7 2020-21 02 5,468 5,466 

ಆಕರ : ಎಮ್ಐಎಸ್ ವರದ್ಧಗಳು ಮತುು ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಸ್ಾರ 

ಅಂಕ್ಲಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಯತಾಯಸ್ವು ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಾತೆ ಮತುು ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯ 
ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಂತರಣಗಳ ಅನುಪ್ಸಿಥತಿಗೆ ಅನುರೂಪ್ವಾಗಿದೆ. ಇದ್ು ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ನಡೆಸಿದ್ ವಹಿವಾಟಿನ ನೆೈಜತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಬಹುದಾಗಿದೆ  
4.2.2.3  ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸ ಹಿ ಯ ಸ ಂಕ ಲ್ಲಿತ್ ಉ ದ ದೀಶ ಗಳ ನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸ ಲಾಗಿಲ್ಲ  
ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತಯತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆರ್್ಎಫ್್ಪಿ ಹೆೇಳುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಯವಸೆ್ಥಯಳಗ ೆಅತುಯನುತ 
ಮಟಾದ್ ಸ್ಮಗರತ ೆಮತುು ಜವಾಬಾದರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಯೆನುು ನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ು ಉದೆದೇಶಸಿದೆ ಮತುು ಈ 
ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾದ್ (ಪಿಕಐೆ) ಜೊತೆಗ ೆಬಯೇಮಟಿರಕ್ ಅನುು 
ಬಳಸಿಕೊಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ ದ್ೃಢೇಕರಣ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಅಸ್ಪಷ್ಾತೆಯನುು ತೆಗದೆ್ುಹಾಕುವ 
ಅಗತಯವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ುತುದೆ.  
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ಸ್ಹಿಯನುು ಒಪ್ಪದ್ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿ ಮಾಡುವವರು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸ್ಹಿ 
ಮಾಡಿದಾದರೆ ಎಂದ್ು ಸ್ಾಬಿೇತುಪ್ಡಿಸ್ಲ್ು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ ಮತುು ದಾಖಲ್ಲತ ಕರಮಗಳ ಅನುಕರಮ 
ಲ್ಭಯವಿಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ.ೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಹಿ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯು ಸಿವೇಕೃತಿದಾರರ 
ಹೆಸ್ರು, ಬಾಯಂಕ ಖಾತೆ ಸ್ಂಖಯೆ ಇತಾಯದ್ಧ ಸ್ೆೇರಿದ್ಂತ ೆ ಸ್ಂಪ್ೂಣಾ ವೇಚರ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ಕೈೆಗೂೆಂಡ ₹26.74ಕೂೆೇಟಿ ಮತುವನುು 
ಒಳಗೊಂಡ 225 ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ೆವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ುವ ಕ್ಷೇೆತರಗಳು ಖಾಲ್ಲರ್ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದ್ನುು ಸ್ಹ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ.ೆ  
ಹಿೇಗಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗುೆೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯ ಅನುಷ್ಾಠನವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮತುು ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ಮಗರತೆಯ ಬಗೆೆ 
ಭರವಸೆ್ ನಿೇಡಲ್ು ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ಾಲ್ಿವಾಗಿದೆ. 
4.3  ವಶ ೀ ಷಾಧಿ ಕಾರ ದ ಖ್ ಾತ ಗಳನ್ ನು ಸೊಕುವಾ ಗಿ ನ ವಗಹಿಸಲ ಾಗಿಲ್ಲ  
ಮೇಲ್್ತರದ್ ಬಳಕದೆಾರರ ಖಾತೆಗಳಂತಹ ವಿಶೆೇಷ್ಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದ್ಧದ್ ಖಾತೆಗಳು ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತಾತಮಕ 
ಪ್ರವೇೆಶದ್ ಮಟಾದ್ಧಂದಾಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಸ್ಂಭಾವಯ ಅರ್ಾಯವನುು ಹೊಂದ್ಧವೆ. ಈ ಮೇಲ್್ತರದ್ ಬಳಕದೆಾರರು 
ವಾಸ್ುವಿಕವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ವಲ್ತುುಗಳನುು ಹೊಂದ್ಧರಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ತುುಗಳನುು 
ಓದ್ಲ್ು/ಬರೆಯಲ್ು/ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸ್ಲ್ು, ಕಡತಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್ ಅನುು ರಚಿಸ್ಲ್ು ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲ್ು, ಕಡತಗಳು ಮತುು ಸ್ೆಟಿಾಂಗ್ಗಳನುು ಮಾಪ್ಾಡಿಸ್ಲ್ು ಮತುು ಬಳಕದೆಾರರು ಮತುು 
ದ್ತಾುಂಶವನುು ಅಳಿಸ್ಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ುವ ಸಿಸ್ಾಮ್ನ ಮಾಲ್ಲೇಕತವವನುು ಹೊಂದ್ಧರಬಹುದ್ು. ಅವರುಗಳು 
ಫೆೈರ್್ವಾಲ್ ಸ್ಂಯೇಜನೆಗಳನುು ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ಲ್ು, ಭದ್ರತಾ ಸ್ೆಟಿಾಂಗ್ಗಳನುು ಬದ್ಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಮತುು ಅವರ 
ಚಟುವಟಿಕಯೆ ಕುರುಹುಗಳನುು ಅಳಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಿದ.ೆ ಈ ಮೇಲ್್ತರದ್ ಬಳಕದೆಾರ ಖಾತೆಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು 
ಬಯಸ್ುವ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳು ಈ ಖಾತೆಗಳನುು ನಿಯಂತಿರಸ್ಲ್ು ಕಲೆ್ವು ನಿೇತಿಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತರುತುವ ೆಮತುು 
ಈ ಸ್ವಲ್ತುು ಹೊಂದ್ಧರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳನುು ನಿಯಂತಿರಸ್ಲ್ು ಸಿಸ್ಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾದ್ 
ನಿಯಂತರಣಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸ್ುತುವೆ. 
ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೆೇಷ್ಾಧಿಕಾರದ್ ಗುರುತು ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶೆೇಷ್ಾಧಿಕಾರದ್ ಪ್ರವೇೆಶ ನಿವಾಹಣೆಗೆ 
ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು ಸ್ಾಥಪಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ನಿೇತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಾವಿಧಾನದ್ ಅಗತಯವನುು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರವೇೆಶವನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು ವಿಶೆೇಷ್ಾಧಿಕಾರ ಗುರುತು ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ರಿಹಾರವನುು 
ನಿಯೇಜಿಸ್ಲ್ು ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸ್ಲಾಗಿದ ೆಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ(ನವೆಂಬರ್ 2021).  
ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಮೇಲ್್ತರದ್ ಬಳಕದೆಾರರ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳು, ಪಿಎಮುಯ ಗೆ/ಕೆ2 ನಿವಾಹಣೆಯ ಸ್ೂಕು 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗ ೆಈ ಮೇಲ್್ತರದ್ ಬಳಕದೆಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ವರದ್ಧ ಸ್ಲ್ಲಿಕ,ೆ ಕತಾವಯಗಳ 
ಹಂಚಿಕೆಯನುು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ುವ ನಿೇತಿ, ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ ನಿೇತಿ, ಮತುು ಎಲಾಿ ಮೇಲ್್ತರದ್ ಬಳಕ ೆಅವಧಿಗಳ 
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತುು ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗಳು ಇವುಗಳನುು ನಿಯಂತಿರಸ್ಲ್ು 
ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕಗೆಳು ಮತುು ನಿೇತಿಗಳನುು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇೆಕಾಗಿದೆ.  
ಉ ತಾಿದನಾ ಪರಿಸ ರದಲ್ಲಲ ಮೆೀಲ್್ತರದ ಬಳ ಕ  ದಾರರ ಖ್ಾತ ಗಳ ಪರವ ೀ ಶ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು ನಣಗಯಿ ಸ ನವ 
ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕ  2 ಗನ ರನತಿಸ ನತ್ುದ  ಮತ್ನ ು ಸ ೊಕು ಬಳಕ ಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ನ್ನು ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ 
ಪರಿಶೀ ಲ್ಲಸ ನತ್ು ದ  ಎಂಬನದನ್ನು ಸಕಾಗರವು ಖಚಿತ್ಪಡಿ ಸಿಕ ೊಳಳಬ ೀ ಕಿ ದ . 
4.4  ಹ ಲ್ಿ್ಡ ಸಕ್ನ  ೊಂ ದಿಗ  ಬಳಕ ದ ಾ ರರ ಪರಮಾ ಣತ ಗಳ ಹಂ ಚಿಕ   
ಹೆಚಿಿನ ಬಳಕದೆಾರರೂೆಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖಾತೆಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇೆಶದ್ ಅರ್ಾಯವನುು ಹೆಚಿಸಿ್ುತುವೆ. 
ಕೆ2 ದ್ೃಢೇಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್್ ಸ್ೆೈನ್್ ಆನ್(ಎಸ್ಎಸಓ) ಅನುು ಬಳಸಿಕೂೆಳುಳತುದೆ. ಈ ಎಸಎಸಓ 
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ವಿಧಾನವು ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ ಒಂದೆೇ ಐಡಿ ಮತುು ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ ಅನುು ಒಂದೆೇ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲ ಿಅನೆೇಕ 
ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಸ್ೆೇವಗೆಳನುು ಪ್ರವೇೆಶಸ್ಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ುತುದೆ. ಇದ್ು ರ್ಾಸ್ವರ್್ಾಗಳನುು 
ನೆನಪಿಟುಾಕೂೆಳುಳವ ಮತುು ಅನೆೇಕ ಬಾರಿ ನಮೂದ್ಧಸ್ುವ ಹೊರೆಯನುು ಸ್ುಗಮಗೊಳಿಸ್ುತುದೆ. ಅಂತಹ 
ವಾತಾವರಣದ್ಲ್ಲಿ, ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ ಭದ್ರತಾ ದೊೇಷ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದ್ನುು ತಡೆಯಲ್ು ಸ್ಂಸ್ೆಥಯು ತನು 
ಉದೊಯೇಗಿಗಳಲಿ್ಲ ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಭಾಯಸ್ವನುು ತಪಿಪಸ್ುವುದ್ು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. 
ಕಳೆಕಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಕದೆಾರರು ಮತುು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ 
ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿದ್ಶಾನಗಳನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. 

❑ ದ್ೂರುಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲ್ು ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳನುು (ಬಳಕದೆಾರ ಗುರುತು ಮತುು 
ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ) ಕೂೆೇರಿದ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ ತಂಡ 

❑ ಬಳಕದೆಾರರು ತಮಮ ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳನುು ರ್ೊೇಟಾಲ್/ಮೇಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ 
ತಂಡಕೆೆ ಹಂಚಿಕೂೆಂಡಿರುವುದ್ು. 

ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳನುು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ್ನೊಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಳವ ಇಂತಹ ನಿದ್ಶಾನಗಳು ಭದ್ರತಾ 
ಬೆದ್ರಿಕೆಗಳನುು ಒಡುಿತುವೆ. 
ತಮಮ ಸ್ವಂತ ರುಜುವಾತುಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗೆ ನಿಯಂತಿರತ ಪ್ರವೇೆಶವನುು 
ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳನುು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೂೆಳಳದೆ ಬಳಕದೆಾರರ ಸ್ಮಸ್ಯೆಗಳನುು 
ಪ್ರಿಹರಿಸ್ುವ ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳನುು ಕೆ2 ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಬೇೆಕು. ಬಳಕದೆಾರರ ರುಜುವಾತುಗಳನುು 
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ುವುದ್ು ಗುರುತಿನ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮೂಲ್ಭೂತ ತತವಗಳನುು 
ದ್ುಬಾಲ್ಗೊಳಿಸ್ುತುದೆ ಮತುು ಹಣಕಾಸ್ು ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ಅರ್ಾಯದ್ಧಂದ್ ಕೂಡಿದ.ೆ 
ಇದೊಂದ್ು ಬಳಕದೆಾರರ ಜಾಗೃತಿಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ ೆ ಮತುು ರ್ಾರೊಂದ್ಧಗೂ ಪ್ರಮಾಣತಗೆಳನುು 
ಹಂಚಿಕೊಳಳದ್ಂತೆ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ತಿಳಿಸಿತು (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
ಇದ್ು ದ್ತಾುಂಶದ್ ದ್ೃಢೇಕರಣ ಮತುು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತುದಾದ್ದರಿಂದ್ 
ಇಲಾಖೆಯು ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳ ಸ್ೂಕ್ಷಮತೆಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಬಳಕದೆಾರರಲ್ಲಿ ಮತುು ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸೆ 
ತಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದೆ ಎಂದ್ು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಅಭಿರ್ಾರಯಪ್ಟಿಾದ.ೆ 
4.5  ಅಮಾನ್ ತ್ನಗ ೊಂಡ/ನ ವೃತ್ು ನ ೌಕರರಿಂದ ವಹಿವ ಾಟ್ನ  
ಎಲಾಿ ಉದೂೆಯೇಗಿಗಳನುು ಅವರ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ/ಸಿಸಿಓ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಧಕ ೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ವಗಾಾವಣೆ/ಬಡಿು/ಅಮಾನತು/ನಿವೃತಿು/ಮರಣದ್ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲ ಿ ಚೆಕ-ಔಟ/ಚೆಕ-ಇನ್ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯ 
ಮೂಲ್ಕ ಹಿಂದ್ಧನ ಕಛೇೆರಿಯಿಂದ್ ಅವರುಗಳ ಹೊಂದ್ಧಕಯೆನುು ತೆಗದೆ್ುಹಾಕ್ಲ ಹೊಸ್ ಕಛೇೆರಿಗೆ ಮರು-
ಹೊಂದ್ಧಕೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಅಂತಹ ಎಲಾಿ ನಿದ್ಶಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ/ಸಿಸಿಓ ಅವರು ಚೆಕ-ಔಟ/ಚೆಕ-
ಇನ್ ಮಾಡಲ್ು ಉದೊಯೇಗಿಯ ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖ ೆ (ಕಜೆಿಐಡಿ) ಸ್ಂಖಯೆಯಂದ್ಧಗೆ 
ಖಜಾನೆಗೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸ್ುತಿುರುವ ಅದೆೇ ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ/ಸಿಸಿಓ ಕಛೇೆರಿಯಳಗೆ 
ಉದೊಯೇಗಿಯಬಬರನುು ಬಡಿು/ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ತನು ಹಳಯೆ ಹುದೆದ/ಪ್ದ್ನಾಮದ್ ಚೆಕ-
ಔಟ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೆೇಕಾಗುತುದೆ ಮತುು ಅವರ ಹೊಸ್ ಹುದೆದ/ಪ್ದ್ನಾಮದೊಂದ್ಧಗ ೆ ಚೆಕ-ಇನ್ 
ಮಾಡಬೆೇಕು. ಬೆೇರ ೆಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ ನಿಂದ್ ವಗಾಾವಣೆಗೂೆಂಡ ಉದೊಯೇಗಿ ಆ ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ ನಿಂದ್ ಚೆಕ-
ಔಟ ಆಗಬೆೇಕು ಮತುು ಅವರು ವರದ್ಧ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಳತಿುರುವ ಹೊಸ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ-ಇನ್ ಆಗಬೆೇಕು 
ಮತುು ಹೊಸ್ ಕಚೆೇರಿಯ ಡಿಡಿಓ/ಸಿಓ/ಸಿಸಿಓ ಅವರು ನೌಕರನ ಡಿಡಿಓ ಕೂೆೇರ್ ಜೂೆತೆಗೆ ಅವರ ಕಜೆಿಐಡಿ 
ಸ್ಂಖಯೆಯನುು ಹೊಂದ್ಧಕ ೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಏಕಕಾಲ್ಕೆೆ, ಎಚ್ಆರ್್ಎಮ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಾರನ್್್ಫರ್-ಔಟ/ 
ಟ್ಾರನ್್್ಫರ್-ಇನ್ ಎಂಬ ಸ್ಮಾನಾಂತರ ಚೆಕ-ಔಟ/ಚೆಕ-ಇನ್ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯನುು ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೇಕು. 
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ಆದಾಗೂಯ, ಅಮಾನತು/ನಿವೃತಿು/ಸ್ಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗದೆ್ುಕೊಳಳಬೆೇಕಾದ್ ಕರಮಗಳನುು ಈ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯು 
ಸ್ರಿರ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ುವುದ್ಧಲ್ಿ. 
ಮುಂಗಟ್ೆಾ ಪ್ರದೆಗಳು ಮತುು ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯು ಎಚಆರ್್ಎಮಎಸ 
ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಕೆ2ವಿನೊಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಂಪ್ೂಣಾವಾಗಿ ಸ್ಂಯೇಜಿಸ್ಲ್ಪಟಿಾಲ್ಿ ಎಂದ್ು ತೊೇರಿಸಿತು. ಕೆ2 
ಬಳಕದೆಾರರನುು ನೊೇಂದಾಯಿಸ್ುವಾಗ ಎಚಆರ್್ಎಮಎಸ್ನಿಂದ್ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಪ್ಡೆಯುತುದೆ. ನೆೈಜ-
ಸ್ಮಯದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಹಂಚಿಕೊಳಳಲ್ು ಎಚಆರ್್ಎಮಎಸ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನ 
ಸ್ಂಯೇಜನೆರ್ಾಗದ್ಧರುವುದ್ು ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರವೇೆಶವನುು ನಿವಾಹಿಸ್ುವ ಕೆ2 ಸ್ಾಮಥಯಾದ್ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತುು. ಇಲಾಖೆಯು ನೌಕರರು ಮತುು ಬಳಕದೆಾರರ ಅಮಾನತು, ವಗಾಾವಣೆ 
ಮುಂತಾದ್ ಘಟನಗೆಳ ಕುರಿತು ತತಾೆಲ್ಲೇನ ಸ್ೂಚನಗೆಳನುು ನಿೇಡಬೆೇಕು ಮತುು ತಕ್ಷಣಕೆೆ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನನುು 
ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸ್ಬೇೆಕು.  
4.5.1  ಅಮಾನ್ತ್ನಗ ೊಂ ಡ ಉ ದ ೊಯೀ ಗಿಗಳಂದ ವಹಿ ವಾಟ್ನಗ ಳ ು  
ಎಚಆರ್್ಎಮಎಸ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಸ್ಕಾಾರಿ ನೌಕರರ ಅಮಾನತು ಮತುು ಹಿಂತೆಗದೆ್ುಕೊಳುಳವಿಕೆ ಎರಡೂ 
ಘಟನಗೆಳನೂು ದಾಖಲ್ಲಸ್ುತುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಎರಡು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕ್ಲೇಕರಣವನುು ಇನೂು 
ಸ್ಂಪ್ೂಣಾವಾಗಿ ಸ್ಾಧಿಸ್ಬೆೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ 
ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಕೆ2 ನೌಕರನ (ಅಮಾನತುಗೂೆಂಡ ಉದೊಯೇಗಿ) 
ಅಮಾನತುಗೂೆಳಿಸ್ುವಿಕೆಯನುು ಆತ ನಿಯೇಜಿಸ್ಲ್ಪಟಿಾದ್ದ ಡಿಡಿಓನೊಂದ್ಧಗೆ ದಾಖಲ್ಲಸ್ುತುದೆ ಮತುು ಆ 
ಬಳಕದೆಾರರನುು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಅವರ ಕಚೆೇರಿಗ ೆಸ್ಂಬಂಧಿತ ಖಜಾನೆಗ ೆಪ್ತರದ್ 
ಮೂಲ್ಕ ವಿನಂತಿಯಂದ್ನುು ಕಳುಹಿಸ್ುತುದೆ. ತದ್ನಂತರ ಉದೂೆಯೇಗಿ ವಗಾಾವಣೆ/ನಿವೃತಿು/ 
ಅಮಾನತುಗಾಗಿನ ಮಾಡೂಯಲ್್ನ ಮೂಲ್ಕ ಉದೊಯೇಗಿಯನುು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಾಗುತುದೆ. ಹುದೆದಗ ೆ
ನೆೇಮಕ, ನಿಯೇಜನೆ, ನಿವೃತಿು, ಅಮಾನತು ಈ ಪ್ರತಿಯಂದ್ೂ ನಮೂದ್ುಗಳು ಮೂರು-ಹಂತದ್ 
ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆ ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಸ್ಾಂಸಿಥಕರಚನೆಯ ಸ್ೃಷ್ಟ್ಾಕತಾ, ಪ್ರಿಶೇಲ್ಕ 
ಮತುು ಅನುಮೇದ್ಕರ ಮೂಲ್ಕ ಆಗಬೇೆಕಾಗುತುದೆ.  
ಮುಂಗಟ್ೆಾ ಪ್ರದೆಯ ಪ್ರಶೇಲ್ನಾ ವಿಶೆೇಿಷ್ಣೆಯು, ಅಮಾನತು ದಾಖಲೆಗಳನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ುವಾಗ ಸಿಸ್ಾಮ 
ಪ್ರತೆಯೇಕ ಅಧಿಸ್ೂಚನೆ ದ್ಧನಾಂಕ, ಆದೆೇಶ ಸ್ಂಖಯೆ ಮತುು ಆದೆೇಶದ್ ದ್ಧನಾಂಕವನುು ಕೇೆಳುತುದೆ ಎಂಬುದ್ನುು 
ತೊೇರಿಸಿತು. ಮುಂಗಟ್ೆಾ ಪ್ರದೆಯಲ್ಲಿನ 'ಪ್ರಿಣಾಮದ್ ದ್ಧನಾಂಕ' ಕ್ಷೇೆತರವನುು ಪ್ರಸ್ುುತ ದ್ಧನಾಂಕಕೆೆ 
ಸಿಥರಿೇಕರಿಸಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ನುು ತಿದ್ದಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಾಗುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಈ ನಮೂದ್ು ಸ್ಾಂಸಿಥಕರಚನೆಯ 
ಅನುಮೇದ್ಕರಿಂದ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನುಮೇದ್ಧಸ್ುವ ಮದ್ಲ್ು ಸ್ಾಂಸಿಥಕರಚನೆಯ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಕರ 
ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಾಗುತುದೆ. ಇದ್ಲಿ್ದೆ, ಸ್ೂಚನಯೆ ದ್ಧನಾಂಕ ಮತುು ಆದೆೇಶದ್ ದ್ಧನಾಂಕವು ಪ್ರಿಣಾಮದ್ 
ದ್ಧನಾಂಕಕ್ಲೆಂತ ಮುಂಚೆಯೆೇ ಇರುವಂತೆ ವಯವಸೆ್ಥಯನುು ವಿನಾಯಸ್ಗೂೆಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ 
ಕಳೆಗಿನವುಗಳನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. 

▪ 150್ಬಳಕದೆಾರರು್ತರ್ಾರಕ,್ಪ್ರಿೇಕ್ಷಕ,್ಅನುಮೇದ್ಕ್ಈ್ಎಲಾಿ್ಮೂರು್ರ್ಾತರಗಳನೂು್
ಹೊಂದ್ಧದ್ದರು್ ಮತುು್ 205್ ಬಳಕೆದಾರರು್ ಈ್ ರ್ಾತರಗಳಲ್ಲಿ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಎರಡು್ ರ್ಾತರಗಳನುು್
ಹೊಂದ್ಧದ್ದರು.್ಹಿೇಗಾಗಿ್ಕತಾವಯಗಳ್ಹಂಚಿಕೆಯ್ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು್ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿದ್ಂತಾಗಿದೆ.್ 

▪ ಸ್ೂಚನ್ೆದ್ಧನಾಂಕ್ಮತುು್ಆದೆೇಶದ್್ದ್ಧನಾಂಕಗಳು್ಪ್ರಿಣಾಮದ್್ದ್ಧನಾಂಕದ್್ನಂತರ್ಇದ್ದಂತಹ್
ಕರಮವಾಗಿ್ ಮೂರು್ ಮತುು್ ಐದ್ು್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು.್ ಇದ್ು್ ಈ್ ಕ್ಷೇೆತರಗಳಲ್ಲಿ್ ರ್ಾವುದೆೇ್
ಧೃಢೇಕರಣಗಳಿಲ್ಿ್ಎಂಬುದ್ನುು್ಸ್ೂಚಿಸ್ುತುದೆ. 
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▪ 22,201್ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ್ಸ್ೂಚನ್ೆದ್ಧನಾಂಕವು್ಆದೆೇಶದ್್ದ್ಧನಾಂಕಕ್ಲೆಂತ್ಹಿಂದ್ಧನದಾಗಿತುು;್4,866್
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ್ಆದೆೇಶದ್್ದ್ಧನಾಂಕವು್ಅಧಿಸ್ೂಚನೆ್ದ್ಧನಾಂಕಕ್ಲೆಂತ್ಹಿಂದ್ಧನದಾಗಿದ್ದವು್ಮತುು್
17,991್ಪ್ರಕರಣಗಳು್ಒಂದೆೇ್ಮೌಲ್ಯವನುು್ಹೊಂದ್ಧದ್ದವು. 

ಡಿಡಿಓಗಳಿಂದ್ ವಿನಂತಿಯನುು ಕೆ2 ಮೂಲ್ಕ ಅಲ್ಿದ ೆಮುದ್ಧರತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ರಿಂದ್ 
ಅಮಾನತು ಮತುು ವಿನಂತಿಯ ದ್ಧನಾಂಕವನುು ಕೆ2ವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ಿ. 254 ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಅಮಾನತು ಆದೆೇಶಗಳಿದ್ದವಾದ್ರೂ ಅದ್ಕೆೆ ಅನುಗುಣವಾದ್ ರದ್ದತಿ ಆದೆೇಶಗಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಮತುು 36 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾನತು ಹಿಂತೆಗದೆ್ುಕೊಳುಳವ ಆದೆೇಶಗಳಿದ್ದವಾದ್ರೂ ಅಮಾನತು ಆದೆೇಶಗಳೇೆ 
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಒಟುಾ 44 ಬಳಕದೆಾರರು ಅಮಾನತು ಮತುು ಹಿಂತೆಗದೆ್ುಕೊಳುಳವ ಆದೆೇಶಗಳಡೆನೂು 
ಹೊಂದ್ಧದಾದರೆಂದ್ು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ುದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಬಳಕದೆಾರರು21 ₹81.95 ಲ್ಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರಕಾರಗಳ 55 ಬಿಲ್್ಗಳನುು ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 
ಉದೊಯೇಗಿ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡೂಯಲ್್ನ ಮೂಲ್ಕ ಅಮಾನತುಗೂೆಳಿಸಿದ್ ಉದೊಯೇಗಿಗಳ 
ವಗಾಾವಣೆಯನುು ಸ್ಹ ಕೆ2 ಅನುಮತಿಸ್ುತುದೆ. ಅಮಾನತು ಆದೆೇಶವು ಸ್ಕ್ಲರಯವಾಗಿರುವಾಗಲ್ೂ 
ವಗಾಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಯಿತು ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನಾ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯು ತೊೇರಿಸಿತು. ವಗಾಾವಣೆ 
ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯು ಬಳಕದೆಾರರ ಅಮಾನತನುು ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗದೆ್ುಕೊಳುಳತುದೆ. ಅದ್ನುು 
ವಯವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸ್ಬಾರದಾಗಿದೆ. ಅಮಾನತಿನ ನಂತರ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಹುದೆದಗಳನುು ನಿಯೇಜಿಸ್ದೆ 
ಇರುವುದ್ರಿಂದ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸ್ಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಾಗದ್ಧದ್ದರೂ, ಖಜಾನೆ ಬಳಕದೆಾರರು ಈ ಬಳಕದೆಾರರನುು 
'ಸ್ಕ್ಲರಯ' ಬಳಕದೆಾರರಂತೆ ನೊೇಡುವುದ್ರಿಂದ್ ಅಜಾಗರೂಕತಯೆಿಂದ್ ಹುದೆದಗಳನುು 
ನಿಯೇಜಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಮಾನತುಗೂೆಂಡ ಬಳಕದೆಾರರನುು ಅಮಾನತು ಹಿಂಪ್ಡೆಯದ ೆವಗಾಾವಣೆ 
ಮಾಡಿರುವ 254 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು.  
4.5.2  ನವೃತ್ು ಉ ದ ೊಯೀ ಗಿಗಳಂದ ವಹಿವಾಟ್ನಗ ಳ ು  
ವಯೇನಿವೃತಿುಯ ನಂತರ ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ದಾಖಲ ೆವಿವರಗಳನುು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 
ಕೂೆನೆಯ ದ್ಧನದ್ಂದ್ು ಸಿಸ್ಾಮ್ನಲ್ಲಿನ ಲೆೇಖನವಂದ್ನುು ಹಸ್ುಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಚಾಲ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. 
ಪ್ರಸ್ುುತ ದ್ಧನಾಂಕವು ರ್ಾವುದೆೇ ಉದೊಯೇಗಿಯ ಹುಟಿಾದ್ ದ್ಧನಾಂಕದ್ಧಂದ್ 60 ವಷ್ಾಗಳನುು ಮಿೇರಿದೆಯೆೇ 
ಎಂದ್ು ಲೆೇಖನವು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ುತುದೆ ಮತುು ಲೆೇಖನದ್ ಷ್ರತುುಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈಸಿದ್ರ,ೆ ದಾಖಲೆಯ 
ಸಿಥತಿಯನುು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಕೂೆೇಷ್ಾಕಗಳ ನವಿೇಕರಿಸಿದ್ ದ್ಧನಾಂಕ ಕ್ಷೇೆತರದ್ಲಿ್ಲ 
ಸಿಸ್ಾಮ ದ್ಧನಾಂಕವನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲಾಗುತುದೆ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು 
(org_user_mst, org_emp_mst, ifms_emp_post_wf_mpg, ifms_emp_mst, 
org_emp_post_mpg, ifms_employee_details_hrms_mst ಕೂೆೇಷ್ಾಕಗಳು). ಆದಾಗೂಯ, 
ಇದ್ು ತಿಂಗಳ ಮದ್ಲ್ ದ್ಧನದ್ಂದ್ು ಹುಟಿಾದ್ ಉದೊಯೇಗಿಯನುು ಹಿಂದ್ಧನ ತಿಂಗಳ ಕೂೆನೆಯ ದ್ಧನದ್ಂದೆೇ 
ನಿವೃತಿು ಮಾಡುವ ಅಗತಯವನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಉದೊಯೇಗಿ ಮಾಸ್ಾರ್ ಟ್ೇೆಬಲ್್ನ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯು, ಆಗಸಾ 2020ರ ಹೊತಿುಗೆ ಒಟುಾ 10,144 ದಾಖಲೆಗಳನುು 
ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸಿರುವುದ್ು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ ಎಂದ್ು ತೊೇರಿಸಿತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 8,783 ಬಳಕದೆಾರರನುು 
ಕಾಲ್ಮಿತಿಯಳಗೆ ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ, 1,361 ಬಳಕದೆಾರರನುು ಸ್ರಾಸ್ರಿ 62 ದ್ಧನಗಳ 
ವಿಳಂಬದೊಂದ್ಧಗೆ ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿತುು. ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ವಿಳಂಬವು 
ಉದೊಯೇಗಿಯ ನಿವೃತಿುಯ ನಂತರವೂ ಕೆ2 ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನ ನಿರಂತರ ಬಳಕಗೆೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತುು 

 
21  ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯಲ್ಲ,ಿ ಅಧಿಸ್ೂಚನೆಯ ದ್ಧನಾಂಕ ಮತುು ಆದೆೇಶದ್ ದ್ಧನಾಂಕದ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ು ನಂತರವೇ 

ಅದ್ನುು ಅಮಾನತು ದ್ಧನಾಂಕವೆಂದ್ೂ ಮತುು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮದ್ಲ್ನೆಯದ್ನುು ಮರುನೆೇಮಕ ದ್ಧನಾಂಕವೆಂದ್ೂ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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166 ಬಳಕದೆಾರರು 4,967 ಬಿಲ್್ಗಳನುು ₹2,412.15 ಕೂೆೇಟಿಗ ೆಅವರು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಳಬೆೇಕಾದ್ ದ್ಧನಾಂಕ 
ಮತುು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಂಡ ವಾಸ್ುವ ದ್ಧನಾಂಕದ್ ನಡುವಿನ ಮಧಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 
2,039 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೂೆಳಿಸ್ುವಿಕೆಯ ದ್ಧನಾಂಕವನುು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ುವ ಇಂದ್ಧೇಕರಣ ದ್ಧನಾಂಕವು 
ಶ ನಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಸಿಸ್ಾಮ ಕಾರಣಗಳನುು 
ದಾಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಜನಮ ದ್ಧನಾಂಕದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ುವಿಕೆಗೆ 
ಕಾರಣಗಳನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ನಿಧಾರಿಸ್ಬಹುದಾದ್ರೂ, ನೌಕರನ ನಿವೃತಿು ದ್ಧನಾಂಕದ್ ಮದ್ಲೆೇ 
ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಾದ್ 802 ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ,ೆ ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನುು 
ಕೆ2ವಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ ದ್ತಾುಂಶದ್ಧಂದ್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲಾಗಲ್ಲಲಿ್.   
ತಾತಿುಿಕವಾಗಿ, ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಂಡ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆವಹಿವಾಟು ನಡೆಸ್ಲ್ು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಅನುಮತಿಸ್ಬಾರದ್ು. 
ಬಳಕದೆಾರರು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ ₹154.57 ಕೂೆೇಟಿ ಮತುದ್ 4,938 ಬಿಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು 
ನಿವಾಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು ಮತುು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3,867 ವಹಿವಾಟುಗಳು 2019-20ರಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ್ಧದ್ದವು. ಎಲಾಿ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಕೂೆೇಷ್ಾಕಗಳನುು ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸ್ದ್ ಕಾರಣದ್ಧಂದಾಗಿ ಇದ್ು ಬಳಕದೆಾರರಿಗ ೆ
ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲ್ು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಟಾ ಕಾರಣ ಈ ರಿೇತಿರ್ಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತುು.  

ನದಶಗನ್ 
1 ಜೊನ್ 1960ರಂದ ನ ಜನಸಿದ ಶರೀ ಸ ನದಶ ಗನ್ ಕ  .ಎಸ, ಸ ಹ ಾಯಕ ನದ ೀಗಶಕ ರನ, ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್  
(ಬಳ ಕ ದಾರರ ಐಡಿ: 1232495467), ಇವರನ 31 ಮೆ ೀ 2020 ರಂದ ನ ಸ್ ೀವ ಯಿ ಂದ ನವೃತಿು 
ಹ  ೊಂದಿದರನ. ಬಳ ಕ ದಾರರನ ಜನಲ ೈ 2020ರಲ್ಲಲ ₹4,54,194 ಮತ್ುದ 47 ಬಿಲ್್ಗಳ ನ್ನು 
ಪರಕಿರಯೆಗ ೊಳಸಿದಾದರ . 
ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್ ವಿನಾಯಸ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಸ್ಯೆಗಳನುು ಸ್ಹ ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಸ್ಾಂಸಿಥಕರಚನೆಯ ಉದೂೆಯೇಗಿ 
ಮಾಸ್ಾರ್ ಕೂೆೇಷ್ಾಕವು ನೌಕರಿಯಿಂದ್ ತೆಗದೆ್ುಹಾಕಲಾದ್ ದ್ಧನಾಂಕ, ಮರಣದ್ ದ್ಧನಾಂಕ, ರಾಜಿೇನಾಮ 
ದ್ಧನಾಂಕ ಇವುಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಕ್ಷೇೆತರಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿತಾುದ್ರೂ ನಿವೃತಿುಯ ದ್ಧನಾಂಕಕೆೆ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಕ್ಷೇೆತರವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಾಂಸಿಥಕರಚನೆಯ ಬಳಕದೆಾರರ ಮಾಸ್ಾರ್ ಕೂೆೇಷ್ಾಕವು ಬಳಕದೆಾರರ ಐಡಿ -1 ಅನುು    
K-II-ADMIN ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸ್ರಿನೊಂದ್ಧಗೆ ಹೊಂದ್ಧತುು ಮತುು ಅದ್ನುು 16 ಜನವರಿ 2018 
ರಂದ್ು ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿತುು. ಆದ್ರ,ೆ ನಿಷ್ಟ್ೆಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ ದ್ಧನಾಂಕದ್ ನಂತರವೂ ಬಳಕದೆಾರರ      
ಐಡಿ -1 ಮೂಲ್ಕ ಹಲ್ವಾರು ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ನಡೆಸ್ಲಾಗಿತುು. ವಷ್ಾಾಂತಯದ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ 
ಲೆೇಖನದ್ಧಂದ್, ಬಿಲ್್ಗಳನುು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಮತುು ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ಬಳಕದೆಾರರಿಗೆ ಬಳಕದೆಾರರ       
ಐಡಿ -1 ಅನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲಾಗಿತುು ಮತುು ವಷ್ಾಾಂತಯದ್ ಕೂೆನೆಯ ದ್ಧನದ್ಂದ್ು ಡಿ-ಆಕ್ಲಾವೆೇಟ ಮಾಡಲಾದ್ 
ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕ್ಷೇೆತರಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿತುು ಮತುು ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸ್ಲಾಗಿತುು ಎಂಬುದ್ನುು 
ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಲೆೇಖನಗಳು -1 ಅನುು ADMIN ಬಳಕದೆಾರರಾಗಿ ಬಳಸ್ುವುದ್ರಿಂದ್, 
ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಬಳಕದೆಾರ K-II-ADMIN ಇದ್ರಿಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೇ ಅಥವಾ ಹಿಂಬದ್ಧ 
ಮೂಲ್ಕ ಇತರ ಲೆೇಖನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆೇ ಎಂಬುದ್ು ರ್ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದೇೆ ಇಲ್ಿ. 
ಡಿಡಿಓಗಳಿಗೆ ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆಗಾಗಿ, ಕೆ2ವಿನ ಒಳಗ ೆ ಕಚೆೇರಿಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆ್ಸ್ 
ನಿವಾಹಿಸ್ುತಿುರುವ/ನಿವೃತುರಾದ್ ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ರ್ಾವುದೆೇ ವರದ್ಧಯೂ ಇಲ್ಿ.  
ವಯೀ ನವೃತಿುಯಂತ್ಹ ತಿಳದಿರಬಹನ ದಾದ ಘಟ್ನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಕ  2ವನ್ಲ್ಲಲ ನಯಂತ್ರಣ ಗಳ ನ್ನು 
ಸ ವಯಂಚಾಲ್ಲತ್ಗ ೊಳಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಯ ಸ ಕಾಲ್ಲಕ ಇಂದಿೀಕ ರಣಕಾಕ ಗಿ ಕಾಯಗವಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಾಾ ಪಿಸಲಾಗಿದ  
ಎಂಬನದನ್ನು ಸ ಕಾಗರವು ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸಿಕ ೊಳ ಳಬ ೀ ಕನ.  
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4.6  ಬಳಕ ದ ಾರ ರ ಅನ್ನಮ ತಿಗ ಳನ್ ನು ಪರಿಶೀ ಲ್ಲಸ ಲಾಗಿಲ್ಲ  
ಕೆ2 ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ್ಾಧಿಕಾರಗಳನುು ಮತುು ಸಿಸ್ಾಮ್ಗ ೆ ಪ್ರವೇೆಶವನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ುವ 
ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು ಹೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲ್ಿ ಅಥವಾ ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರವೇೆಶ ಮತುು ಕೆ2 ಬಳಕಯೆ ಎಲಾಿ 
ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯ ಅಗತಯವಿರುವ ಸಿಸ್ಾಂ ಬಳಕ ೆಕಾಯಾನಿೇತಿ  
ನಿಬಂಧನೆಯನುು ಹೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲ್ಿ. ತನು ಬಳಕದೆಾರರ ರ್ಾತರಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
ಮತುು ಉದೊಯೇಗದ್ ರ್ಾತರಗಳಿಗೆ ಸ್ೂಕುವಾಗಿವೆಯೆೇ ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು 
ವರದ್ಧಯನುು ತರ್ಾರಿಸ್ಲ್ು ಸಿಸ್ಾಮ್ಗ ೆ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ್ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. 
ಬಳಕದೆಾರರ ಪ್ರವೇೆಶದ್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆಯ ಅನುಪ್ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಮತುು ಅನುಚಿತ ಪ್ರವೆೇಶವು 
ಪ್ತೆುರ್ಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಅರ್ಾಯವು ಹೆಚಾಿಗಿದೆ.  
ಕಾನ್ೊನ್ನಬದಧ ಬಳ ಕ ದಾರರನ ಮಾತ್ರ ಅಪಿಲ ಕ  ೀ ಶ ನ್್ಗಳ ು ಅಥವಾ ಮೊಲ್ಸ್ೌಕಯಗಗಳಗ  ಪರವ ೀ ಶವನ್ನ ು 
ಹ  ೊಂದಿದಾದರ  ಎಂಬನದನ್ನು ಪರಿಶೀ ಲ್ಲಸ ಲ್ನ ಕ  2 ಬಳ ಕ ದಾರರ ಪರವ ೀ ಶವನ್ನ ು ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ 
ಪರಿಶೀ ಲ್ಲಸ ನತ್ುದ  ಎಂಬನದನ್ನು ಸಕಾಗರವು ಖಚಿತ್ಪಡಿ ಸಿಕ ೊಳಳಬ ೀ ಕನ. 
4.7  ದತಾುಂಶ ರ ಕ್ಷಣ   
ದ್ತಾುಂಶ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಶುದ್ಧಗೂೆಳುಳವುದ್ು, ತಪ್ಪನುಸ್ರಣೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಾದ್ಧಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆರ್ಾಗಿದೆ. ಇದ್ು ದ್ತಾುಂಶದ್ ಗೌಪ್ಯತ,ೆ ಲ್ಭಯತ ೆಮತುು ಸ್ಮಗರತೆಯನುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತಗೂೆಳಿಸ್ಲ್ು 
ಬಳಸ್ಲಾಗುವ ತಂತರಗಳು ಮತುು ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗಳ ಒಂದ್ು ಗುಂಪ್ು ಚಟುವಟಿಕರೆ್ಾಗಿದ.ೆ ಕಲೆ್ವಮಮ ಇದ್ನುು 
ದ್ತಾುಂಶ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಗೌಪ್ಯತ ೆ ಎಂದ್ೂ ಕರೆಯಲಾಗುತುದೆ. ಸ್ೂಕ್ಷಮ ದ್ತಾುಂಶವನುು 
ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ುವ, ನಿವಾಹಿಸ್ುವ ಅಥವಾ ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ುವ ರ್ಾವುದೆೇ ಸ್ಂಸ್ೆಥಗೆ ದ್ತಾುಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಾತಂತರವು 
ಅತಯಗತಯವಾಗಿರುತುದೆ. ಒಂದ್ು ಯಶಸಿವ ಕಾಯಾತಂತರವು ದ್ತಾುಂಶ ನಷ್ಾ, ಕಳಳತನ ಅಥವಾ 
ಅಶುದ್ಧಗೊಳುಳವುದ್ನುು ತಡೆಯಲ್ು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ ಮತುು ಉಲ್ಿಂಘನೆ ಅಥವಾ ವಿಪ್ತಿುನ 
ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಾಗುವ ಹಾನಿಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ 
4.7.1 ದತಾುಂಶ ಸ ಂರಕ್ಷಣ   
ದ್ತಾುಂಶ ವಗಿೇಾಕರಣ ಮತುು ದ್ತಾುಂಶದ್ ಸ್ಂಭಾವಯ ಅರ್ಾಯದ್ ಅಂದಾಜು, ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿ, 
ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ುರಕ್ಷತ ೆಅಂಶಗಳು, ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ ದ್ತಾುಂಶ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಇವುಗಳನುು  
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ೂಕುವಾದ್ ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೇತಿಯಂದ್ನುು (ಡಿಆರ್್ಟಿಪಿ) 
ರೂಪಿಸ್ಬೇೆಕ್ಲತುು ಮತುು ದ್ತಾುಂಶ ಕೇೆಂದ್ರದ್ ಸ್ಂರಚನೆಯು ಡಿಆರ್್ಟಿಪಿ ಯನುು ಬೆಂಬಲ್ಲಸ್ುತುದೆ 
ಎಂಬುದ್ನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕ್ಲತುು. 
ಮಾಸ್ಾರ್ ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ್ದ್ ಅನುಸ್ಾರ, ಸ್ಕ್ಲರಯ ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್ಲ್ಲಿ 10 ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿನ 
ದ್ತಾುಂಶವನುು ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ು ಇಲಾಖೆಯು ಯೇಜಿಸಿತುು. 10 ವಷ್ಾಗಳ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿಯ 
ಹಿಂದ್ಧನ ಅವಧಿಯ ದ್ತಾುಂಶವನುು ಪ್ರತೆಯೇಕ ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್ಲ್ಲಿ ಒಟುಾಗೂಡಿಸ್ಲಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ 
ಇರಿಸ್ಬೇೆಕ್ಲತುು. ದ್ತಾುಂಶದ್ ಒಟುಾಗೂಡಿಸ್ುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವನುು ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರು 
ನಿಧಾರಿಸ್ಬೇೆಕ್ಲತುು ಮತುು ಎಸಆರ್್ಎಸ ದಾಖಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಬೇೆಕ್ಲತುು. 
ಇದ್ಲ್ಿದೆ, ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರು 10 ವಷ್ಾಗಳ ಮದ್ಲ್ಲನ ಕಾಲಾಂತರದ್ ಎಲಾಿ ದ್ತಾುಂಶವನುು 
ಸ್ಂಗರಹಿಸಿ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿತುು ಮತುು ಸ್ಕ್ಲರಯ ದ್ತಾುಂಶ ಬೆೇಸ್ನಿಂದ್ ಅವುಗಳನುು 
ತೆಗದೆ್ುಹಾಕಬೇೆಕ್ಲತುು ಮತುು ಇಲಾಖಗೆ ೆಅಗತಯವಿರುವಾಗ ಮತುು ಅದ್ನುು ಮರುಸ್ಾಥಪಿಸ್ಬೇೆಕ್ಲತುು. 
ಇಲಾಖೆಯು ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೇತಿ ಮತುು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿೇತಿಯನುು ಇನೂು ರೂಪಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ 
ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತು. ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ದ್ತಾುಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ನಿೇತಿಗಳ ಅನುಪ್ಸಿಥತಿಯು 
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ಕೆ2ವಿನೊಂದ್ಧಗೆ ಲ್ಭಯವಿರುವ ದ್ತಾುಂಶದ್ ಸ್ಂಭಾವಯ ಬಳಕಯೆನುು ಮತುು ರ್ಾರಮುಖಯತಯೆನುು 
ಗುರುತಿಸ್ದ್ಧರುವುದ್ನುು ಸ್ೂಚಿಸ್ುತುದೆ.  
ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೇತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಹೆೇಳಿತು (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
4.8  ಭದರತ  ಮ ತ್ನು ಘಟ್ನ ಾ ವಳ ನ ವಗಹಣ   
ಸ್ಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಔದ್ಯಮಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚು ಿಮಹತವದಾದಗಿದೆ ಮತುು ಹಣಕಾಸ್ು ಮತುು 
ಲೆಕೆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸೆ್ಥಗಳಿಗೆ ಇದ್ು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದ್ು ತಮಮ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿನ ದ್ತಾುಂಶ 
ಮತುು ಮಾಹಿತಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಂಸ್ೆಥಯು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆ ಅಥವಾ ಕರಮಗಳಿಗ ೆ
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಾದಗಿದೆ. ಔದ್ಯಮಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿವಾಹಣೆಯು ಎಲಾಿ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಾಯಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸ್ುವುದ್ು, ಅರ್ಾಯಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ು ಅಗತಯವಿರುವ ನಿಯಂತರಣಗಳು ಮತುು 
ನಿಯಂತರಣಗಳನುು ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕ ೆಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸ್ುವುದ್ನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತುದೆ. 
ಆ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭದ್ರತಾ ವಿನಾಯಸ್ ಮತುು ನಿೇತಿಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸ್ಬೇೆಕು ಮತುು ಭೌತಿಕ ಭದ್ರತಾ 
ವಿನಾಯಸ್ವನುು ಸ್ಪಷ್ಾಪ್ಡಿಸ್ಬೇೆಕು.  
4.8.1 ಸ ೊಕ್ಷಮ ಮಾಹಿ ತಿ ಮೊಲ್ಸ್ೌಕಯಗ  
ಮಾಹಿತಿ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಕಾಯಿದೆ,್ 2000್ ಇದ್ು ಸ್ೂಕ್ಷಮ್ ಮಾಹಿತಿ್ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾವನುು (ಸಿಐಐ)್
ಕಂಪ್ೂಯಟರ್್ನ್ಒಂದ್ು್ಸ್ಂಪ್ನೂಮಲ್್ಎಂದ್ು್ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುದೆ.್ಅದ್ರ್ಅಸ್ಮಥಾತೆ್ಅಥವಾ್ನಾಶವು್
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ್ಭದ್ರತೆ,್ಆರ್ಥಾಕತ,ೆ್ಸ್ಾವಾಜನಿಕ್ಆರೊೇಗಯ್ಅಥವಾ್ಸ್ುರಕ್ಷತಯೆ್ಮೇಲೆ್ದ್ುಷ್ಪರಿಣಾಮವನುು್
ಬಿೇರುತುದೆ. ಮಾಹಿತಿ್ತಂತರಜ್ಞಾನ್(ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ್ಸ್ೂಕ್ಷಮ್ಮಾಹಿತಿ್ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ್ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ್ಕೇೆಂದ್ರ22್
ಮತುು ಕಾಯಾಗಳು್ ಮತುು್ ಕತಾವಯಗಳನುು್ ನಿವಾಹಿಸ್ುವ್ ವಿಧಾನ)್ ನಿಯಮಗಳು,್ 2013 ಇದ್ು್
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿರುವಂತೆ ಸಿಐಐ್ ವಯವಸೆ್ಥಯನುು್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಜವಾಬಾದರಿಯು್ ಆ್ ಸಿಐಐ್
ನಡೆಸ್ುತಿುರುವ್ಸ್ಂಸ್ೆಥಯದೆೇ್ಆಗಿರುತುದೆ.   
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ್ಸ್ೂಕ್ಷಮ್ಮಾಹಿತಿ್ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ್ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ್ಕೇೆಂದ್ರವು್(ಎನ್್ಸಿಐಐಪಿಸಿ)್ಸ್ಕಾಾರವನುು,್
ಇತರವುಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ, ಸ್ೂಕ್ಷಮ್ವಲ್ಯವೆಂದ್ು್ಗುರುತಿಸಿದ್ೆಮತುು್ದ್ಧನಂಪ್ರತಿ್ಒಟುಾ್ವಹಿವಾಟುಗಳ್ಸ್ಂಖೆಯ,್
ದ್ಧನಂಪ್ರತಿ್ಎಲಾಿ್ರಿೇತಿಯ್ವಹಿವಾಟುಗಳ್ಮೌಲ್ಯ.್ಸ್ಂಪ್ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಾಧನಗಳ್ಸ್ಂಖಯೆ್ಮತುು್ನೆಟ್ವಕಾ್
ಗಾತರ,್ ವಿವಿಧ್ ವಗಾಗಳ್ ಗಾರಹಕರ್ ಸ್ಂಖಯೆ್ ಇತಾಯದ್ಧ್ ಮಾನದ್ಂಡಗಳನುು್ ಆಧರಿಸಿ್ ಸಿಐಐ್ ಗಳನುು್
ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು್ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳನುು್ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ.ೆ 
ಮೇಲ್ಲನ್ಮಾನದ್ಂಡಗಳನುು್ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟುಾಕೂೆಂಡಲ್ಲಿ, ಕೆ2ವನುು್ಸಿಐಐ್ಎಂದ್ು್ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು್ಮತುು್
ಸ್ೂಚಿಸ್ಲ್ು್ ಅಹಾತೆ್ ಹೊಂದ್ುತುದೆ. ಇಲಾಖೆಯು್ ವಯವಸೆ್ಥಯ್ ಸ್ೂಕ್ಷಮತೆಯನುು್ ಇನೂು್
ನಿಣಾಯಿಸ್ಬೇೆಕಾಗಿದ್ೆಮತುು್ಭಾರತ್ಸ್ಕಾಾರದ್್ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ್ಕೆ2ವನುು್ಸಿಐಐ್ಎಂದ್ು್
ಸ್ೂಚಿಸ್ಲ್ು್ಕರಮಗಳನುು್ ತೆಗದೆ್ುಕೂೆಳಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ್ಎಂಬುದ್ನುು್ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು್ಗಮನಿಸಿತು.್ಈ್
ಕೆ2್ಯೇಜನೆಯನುು,್ಅದ್ರ್ರ್ಾರಮುಖಯತೆ್ಮತುು್ನಿಣಾಾಯಕತಗೆೆ್ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹೆಚಿಿನ್ಭದ್ರತಾ್
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ್ಹೊಂದ್ುವುದ್ರಿಂದ್್ವಂಚಿಸಿತು.್ಕ2ೆವನುು್ಸಿಐಐ್ಎಂದ್ು್ನೆೇಮಿಸ್ಲ್ು್ಕರಮಗಳನುು್
ಕೈೆಗೂೆಳುಳವುದಾಗಿ್ ಮತುು್ ರ್ಾರಮುಖಯತೆಯ್ ಉನುತ್ ಸಿಥತಿಗ್ೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ್ ಮಾಹಿತಿ್ ಭದ್ರತಾ್
ನಿಯಂತರಣಗಳನುು್ಇರಿಸ್ುವುದಾಗಿ್ರಾಜಯ್ಸ್ಕಾಾರವು್ಹೆೇಳಿತು್(ನವೆಂಬರ್್2021). 
 

 
22 ಎನ್್ಸಿಐಐಪಿಸಿಯು ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರದ್ ಒಂದ್ು ಸ್ಂಸ್ೆಥರ್ಾಗಿದ್ುದ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ, 2000 ರ ಅನುಚಛೆೇದ್ 

70A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತುು 16 ಜನವರಿ 2014 ದ್ಧನಾಂಕದ್ ಗೆಜೆಟ ಅಧಿಸ್ೂಚನೆ GSR 18(E) ಮೂಲ್ಕ 
ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೊೇಡಲ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥ ಎಂದ್ು ನೆೇಮಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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4.8.2 ಸ ವತ್ನು ಮತ್ನ ು ದಾಸ್ಾುನ್ನ ನವಗಹಣ    
ಸಿಐಐ್ಗಳ್ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ್ಎನ್್ಸಿಐಐಪಿಸಿ್ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳನುು್ಹೊರತಂದ್ಧದೆ (ಜನವರಿ್2015). ಅದ್ರ್
ಪ್ರಕಾರ್ಸ್ೂಕ್ಷಮ್ಸ್ವತುುಗಳ್ನಿವಾಹಣೆ್ಮತುು್ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ್ಒಂದ್ು್ಪ್ರಮುಖ್ಹಂತವೆಂದ್ರ್ೆಸ್ವತುು್ಮತುು್
ದಾಸ್ಾುನು್ನಿವಾಹಣೆರ್ಾಗಿದೆ್ಮತುು್ಇದ್ು್ಸಿಐಐ್ಗಳ್ಒಡೆತನದ್್ಎಲಾಿ್ಭೌತಿಕ್ಮತುು್ವಾಸ್ುವಿಕ 
ಸ್ೂಕ್ಷಮ್ಸ್ವತುುಗಳಿಗ್ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಾದಗಿದೆ.್ನಿವಾಹಣೆ,್ದ್ುರಸಿು,್ಕಳಳತನ್ತಡೆಗಟುಾವಿಕೆ,್ಸಿಸ್ಾಮ್ಬಿಲಿ್್ಗಳನುು್
ನಿಯಂತಿರಸ್ುವುದ್ು,್ ನಿಯಮಿತ್ ಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆ/ವಿಮಶೆಾಗಳನುು್ ಕೈೆಗೊಳುಳವುದ್ು,್ ದೊೇಷ್ಪ್ೂರಿತ್
ವಯವಸೆ್ಥಗಳನುು್ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ುವುದ್ು್ ಮತುು್ ಹಳಯೆ/ದೊೇಷ್ಪ್ೂರಿತ್ ವಯವಸೆ್ಥಗಳನುು್
ತಯಜಿಸ್ುವುದ್ು/ನಾಶಪ್ಡಿಸ್ುವುದ್ು/ ಹರಾಜು್ ಹಾಕುವುದ್ು್ ಮುಂತಾದ್ವುಗಳಿಗ್ೆ ಆಸಿು್ ದಾಸ್ಾುನು್
ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. ಈ್ ನಿಯಂತರಣದ್್ ಅನುಪ್ಸಿಥತಿಯು್ ಸಿಐಐ್ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ್ ಮತುು್ ಮಾಹಿತಿ್
ಭದ್ರತಾ್ನಿೇತಿಗಳು್ಮತುು್ಭದ್ರತಾ್ನಿಯಂತರಣಗಳ್ಅನುಷ್ಾಠನದ್ಲ್ಲಿ್ಬಳಸ್ಬೇೆಕಾದ್್ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್್ಮತುು್
ಹಾರ್್ಾವೆೇರ್್ಗಳ್ಪ್ರವೇೆಶ್ನಿಯಂತರಣ್ಪ್ಟಿಾಯನುು್ಔಪ್ಚಾರಿಕಗೊಳಿಸ್ಲ್ು್ಕಷ್ಾಕರವಾಗಿಸ್ುತುದೆ.  
ನಿವಾಾಹಕರ್ ದ್ೃಢೇಕರಣ್ ಪ್ಡೆದ್ು್ ಹಾರ್್ಾವೆೇರ್್ ಮತುು್ ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್್ ದಾಸ್ಾುನುಗಳ್ ಆವತಾಕ್
ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆಯನುು್ ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳುಳವುದ್ು,್ ಉಪ್ಕರಣಗಳು/ಡಿಜಿಟಲ್್ ಮಾಧಯಮದ್್ ಚಲ್ನಯೆನುು್
ಯೇಜನಾ್ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾದ್ಧಂದ್/ಕೆೆ್ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ್ಸ್ೂಕ್ಷಮಸ್ಂವೆೇದ್ಧ್ಪ್ರದೇೆಶಗಳನುು್ಸ್ಮಪ್ಾಕವಾಗಿ್
ನಿಯಂತಿರಸ್ುವುದ್ು್ ಮತುು್ ದಾಸ್ಾುನುಗಳನುು್ ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸಿದ್್ ನಂತರ್ ಪ್ಡೆದ್್ ನಂತರ್ ಸ್ವತುುಗಳನುು್
ತಯಜಿಸ್ುವುದ್ು/ಬದ್ಲ್ಲಸ್ುವುದ್ು/ಹರಾಜು್ಹಾಕುವುದ್ು್ಇವುಗಳು್ಉತುಮ್ಸ್ದ್ಭಾಯಸ್ಗಳಾಗಿವೆ.್ 
ಪ್ರತಿ್ ಖಜಾನೆ್ ಕಚೇೆರಿಯಲ್ಲಿನ್ ಐಟಿ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾಗಳ್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆಯನುು್ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ್
ತರ್ಾಸ್ಣಾ್ತಂಡಗಳು್ಮಾಡುತುವೆ್ಎಂದ್ು್ಸ್ಕಾಾರವು್ಹೆೇಳಿತು್(ನವೆಂಬರ್್2021).  ಪ್ರತಿ್ಖಜಾನೆ್
ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ್ ಪ್ರವೇೆಶ್ ಮತುು್ ನಿಗಾಮನದ್್ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ್ ಐಟಿ್ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯಾದ್್ ಚಲ್ನೆಯನುು್
ದಾಸ್ಾುನು್ಪ್ುಸ್ುಕದ್ಲ್ಲಿ್ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲಾಗುತುದೆ. 
ಆದಾಗೂಯ,್ಇಲಾಖೆಯು್ನಿವಾಹಿಸಿದ್್ದಾಸ್ಾುನು್ಪ್ುಸ್ುಕಗಳನುು್ಮತುು್ಈ್ಸ್ವತುುಗಳಿಗ್ೆಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ್
ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ್ ನಡೆಸ್ಲಾದ್್ದಾಸ್ಾುನು್ ಪ್ರಿಶೇಲ್ನೆ್ ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ವರದ್ಧಗಳನುು್ ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್,್
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು್ಈ್ದಾಖಲೆಗಳ್ನಿಖರತೆ್ಮತುು್ಸ್ಂಪ್ೂಣಾತೆ್ಮತುು್ಅವುಗಳ್ಭೌತಿಕ್ಲ್ಭಯತೆಯ್
ಬಗೆೆ್ಭರವಸ್ೆ್ಹೊಂದ್ಲ್ು್ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
4.8.3 ಭ ದರತಾ ದನಬಗಲ್ತ ಗಳ ು  
4.8.3.1 ಸ ವಗರ್ ಗಟ್ರಟ ತ್ನ್ ಮತ್ನ ು ದತ್ುಸ ಂಚಯ ಬಳ ಕ ದಾರ ಐಡಿ ಮತ್ನ ು ಪಾಸ್ವರ್ಡ ಗ 

ಬಹಿ ರಂಗ ಪಡಿಸನ ವುದನ  
ವರದ್ಧಗಳನುು್ರಚಿಸ್ಲ್ು್ಕ2ೆ ಜಾಸ್ಪರ್-ಸ್ಾಫ್ಾ್ಸ್ವಾರ್್ಅನುು್ಬಳಸ್ುತುದೆ. ಜಾಸ್ಪರ್್ಸ್ವಾರ್್ನ್ಬಳಕೆಯ್
ಪ್ರಿಶೇಲ್ನಾ್ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯು್ ಇದ್ನುು್ ನಿಯೇಜಿತ್ ನಿವಾಾಹಕರ್ ಲಾಗಿನ್್ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳೊೆಂದ್ಧಗ ೆ
(ಬಳಕದೆಾರ್ ಹೆಸ್ರು್ jasper-admin್ ಮತುು್ ನಿಯೇಜಿತ್ ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ್ jasper-admin)್
ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲಾಗಿದ್ೆಎಂದ್ು್ತೂೆೇರಿಸಿತು. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ,್ರ್ಾವುದೇೆ್ಆಡಳಿತೆೇತರ್ಕೆ2್ಬಳಕದೆಾರರು್ಈ್
ಪ್ರಮಾಣತಗೆಳನುು್ಬಳಸಿಕೂೆಂಡು್ನಿವಾಾಹಕರಾಗಿ್ಜಾಸ್ಪರ್್ಸ್ವಾರ್್ಗೆ್ಲಾಗ್ಇನ್್ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಅಂತಹ್ಲಾಗಿನ್್ಗಳ್ಮೂಲ್ಕ,್ವರದ್ಧ್ಫೆೈಲ್್ಗಳನುು್ಅಳಿಸಿ್ಹಾಕುವುದ್ು, ವರದ್ಧಯ್ವಿನಾಯಸ್ವನುು್ತಿದ್ಧದ್
ತರ್ಾಪದ್್ವರದ್ಧ್ಇತಾಯದ್ಧಗಳಿಗ್ೆಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ್,್ನಿವಾಾಹಕರ್ಲಾಗಿನ್್ನ್ಸ್ವಲ್ತುುಗಳನುು್
ದ್ುರುಪ್ಯೇಗಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳುಳವ್ಸ್ಾಧಯತೆಯಿದೆ.  
ಅಲ್ಿದೆ,್ಜಾಸ್ಪರ್್ಸ್ವಾರ್್ವರದ್ಧ್ಉತಾಪದ್ನೆಯ್ಸ್ಾಧನವಾಗಿದೆ,್ಇದ್ು್ದ್ತಾುಂಶವನುು್ಪ್ರಶುಸ್ಲ್ು್ಮತುು್
ಹಿಂಪ್ಡೆಯಲ್ು್ ಅಗತಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್,್ ಉತಾಪದ್ನಾ್ ದ್ತುಸ್ಂಚಯವನುು್ ಪ್ರವೇೆಶಸ್ಲ್ು್ ಇದ್ು್
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ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ್ ಜೊೇಡಣೆ್ ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. ಜಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ವಾರ್್ ನಿವಾಾಹಕರ್ ಲಾಗಿನ್್ಗಾಗಿನ 
ನಿಯೇಜಿತ್ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳು್ರ್ಾವುದೆೇ್ ಕೆ2್ ಬಳಕದೆಾರರಿಗ್ೆ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳನುು್ ಕಲ್ಲತು್ಉತಾಪದ್ನಾ್
ದ್ತುಸ್ಂಚಯವನುು್ ಪ್ರವೇೆಶಸ್ಲ್ು್ ಅನುವು್ ಮಾಡಿಕೂೆಡುತುವೆ.್ ಇದ್ು್ ಉತಾಪದ್ನಾ್ ದ್ತುಸ್ಂಚಯದ್್
ರ್ಾಸ್ವರ್ಾ್ಗೌಪ್ಯತೆಯನುು್ಶ ನಯಗೊಳಿಸ್ುತುದೆ.  
ಕೆ2ವಿನ್ ಜಂಟಿ್ ನಿದೆೇಾಶಕರು್ ಮತುು ಹೆಚುವಿರಿ್ ನಿದೆೇಾಶಕರು್ ಇವರುಗಳು ದ್ತುಸ್ಂಚಯ್ ಅನುು್
ಪ್ರವೇೆಶಸ್ಲ್ು್ ಸ್ವಾರ್್ನಲ್ಲಿ್ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲಾದ್್ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳನುು ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ುವ್ ಮೂಲ್ಕ್
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು್ ಜಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ವಾರ್್ನ್ ಸ್ವಾರ್್ ಗಟಿಾತನ್ ಕಳರ್ೆರ್ಾಗಿರುವುದ್ನುು್
ರುಜುವಾತುಪ್ಡಿಸಿತು್(9್ಸ್ೆರ್ಾೆಂಬರ್್2020).  
ಜಾಸ್ಪರ್್ಸ್ವಾರ್್ಅನುು್ ಓದ್ಲ್ು್ಮಾತರʼ್ಪ್ರವೇೆಶದೊಂದ್ಧಗೆ್ನಿಬಾಂಧಿತ್ಬಳಕದೆಾರ್ಖಾತೆಯ್ಬದ್ಲ್ಲಗೆ್
ವಿಶೆೇಷ್್ ಬಳಕದೆಾರ್ ಖಾತೆಯನುು್ ಬಳಸ್ಲ್ು್ ಸ್ಂಯೇಜನೆ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ು್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ್
ಅಗತಯವಿರುವ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಸ್ವಲ್ತುುಗಳ್ ತತವವನುು್ ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿತು್ ಮತುು್ ಪ್ರಮಾಣತೆಗಳ್
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಕೆಯಿಂದ್್ಉಂಟ್ಾಗುವ್ಅರ್ಾಯವನುು್ಹೆಚಿಸಿಿತು. 
ಇಲಾಖ್ ಯನ ಹ ಾರ್ಡ್ಗವ ೀರ್ ಮತ್ನ ು ಸ್ಾಫ್ಟ ್ವ ೀರ್ ಘಟ್ಕಗಳ ಮತ್ನ ು ಅವುಗಳ ಅಂತ್ರ್್-ಸಂಪ ಕಗದ  
ದಾಸ್ಾುನ್ನ ಪಟ್ರಟ ಯನ್ನು ಸಿದಧಪ ಡಿಸ ನವ ಜ ೊತ ಗ  ಅವುಗಳ ದನಬ ಗಲ್ತ ಗಳ ನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸ ನವುದರ ಅಗತ್ಯ ವದ .  
ಇಲಾಖ್ ಯನ ಸ್ಾಫ್ಟ ್ವ ೀರ್ ಮತ್ನ ು ಹ ಾರ್ಡ್ಗವ ೀರ್ ಘಟ್ಕಗಳ ನ್ನು ಸ ಂರಕ್ಷಿಸ ಲ್ನ ಸ ೊಕು ಕರಮ ಗಳ ನ್ನು ಸ ಹ 
ಕ ೈಗ ೊಳ ಳಬ ೀ ಕಿದ . 
4.8.3.2  ಆನ್್ಲ ೈನ್ ಸ ಲ್ಲಲ ಕ ಯ ನ್ಂತ್ರ ಬಿಲ್ ವವರಗಳ ಮಾಪಾಗ ಡನ  
ಕನಾಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೇಗದ್ ಕಛೇೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ರಚನೆ ಮತುು ಸ್ಲಿ್ಲಕ ೆಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕಯೆನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿತು ಮತುು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್, ಘಟನೆಗಳ ವೆೇಳಾಪ್ಟಿಾ ಮತುು ಬಿಲ್್ಗಳ 
ಕಾಯಾಹರಿವಿನ ಅನುಕರಮವನುು ಆಧರಿಸಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ಪ್ರವೇೆಶದ್ ನಿಬಾಂಧವನುು 
ಅನವಯಿಸ್ುವುದ್ಧಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸಿತು. ಇದ್ನುು ಭಿನು ಪ್ರವೇೆಶ ನಿಯಂತರಣ ಎಂದ್ು 
ಕರೆಯಲಾಗುತುದೆ.  
ಡಿಡಿಓ ಅವರು ಖಜಾನೆಗ ೆಬಿಲ್ ಅನುು ಆನ್್ಲೆೈನ್್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ್ ನಂತರ ನೌಕರನ ರ್ಾತರದ್ಧಂದ್ ಬಿಲ್ 
ಮತುಗಳನುು (ಎರಡು ಬಿಲ್್ಗಳು) ಮಾಪ್ಾಡಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ದೊೇಷ್ವನುು 
ಪ್ರದ್ಶಾಸ್ಲಾಯಿತು (ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2020). ಖಜಾನ ೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೊೇಡಿದ್ ಪ್ರದೆಗಳು ಬದ್ಲಾದ್ 
ಮತುವನುು ತೊೇರಿಸಿದ್ವು ಮತುು ಇದ್ರಿಂದ್ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಬಿಲ್ ಅನುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಹಿ ಮತುು ಅಧಿಕೃತ 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಾದ್ ಡಿಡಿಓ ಅವರೇೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದಾದರ ೆ ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ಧಲ್ಿವಾದ್ರೂ ನೌಕರ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ್ 
ಮತುವನುು ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೊಳಿಸ್ುತುದೆ. ಇದ್ು ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೊಳಿಸ್ಲಾದ್ ಮತುಗಳ ನಿಖರತೆಯನುು 
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಹಿಗಳನುು ಬಳಸ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ತೊೇರಿಸ್ುತುದೆ.  
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ಮಾಪಾಗಡನ ಮಾಡನವ ಮದಲ್ಲ ನ್ ಬಿಲ್್ನ್ ಸಿಕ ರ ೀ ನ್್ಶಾಟ್ 

 
 

ಮಾಪಾಗಡನ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರದ ಬಿಲ್್ನ್ ಸಿಕ ರ ೀ ನ್್ಶಾಟ್  

 
ಬಿಲ್್ಗಳನುು ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಮತುು ಅವುಗಳನುು ಖಜಾನೆಗ ೆರವಾನಿಸ್ಲ್ು ಓವಾ ನೌಕರನು ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, 
ಡಿಡಿಓ ಮತುು ಸಿಎಸ್ಓ ರ್ಾತರವನುು ವಹಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆರ್ಾದ್ದರಿಂದ್, ವಯವಸೆ್ಥಯು ಕಳೆಗಿನಿಂದ್ 
ಮೇಲ್ಲನವರಗೆಿನ ಎಲಾಿ ಹುದೆದಗಳ ವಿಶೆೇಷ್ಾಧಿಕಾರಗಳನೂು ಅನುಮತಿಸ್ುತುದೆ ಎಂಬುದ್ನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ವಯವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಮತುು ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ ರ್ಾತರಗಳನುು ಮಾತರ 
ಹೊಂದ್ಧಕೆ ಮಾಡಿದ್ಂತಹ ಓವಾ ಬಳಕದೆಾರರ (ಲೆಕಾೆಧಿೇಕ್ಷಕರು) ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ೊೇಕನ್ ಸ್ಂಖಯೆ 
200556592 ಹೊಂದ್ಧದ್ ₹1,620 ಮತುದ್ ಬಿಲ್ ಸ್ಂಖಯೆ AD2009116951 ಅನುು ರಚಿಸ್ಲಾಯಿತು 
(ನೌಕರನ ರ್ಾತರ), ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲಾಯಿತು (ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ ರ್ಾತರ) ಮತುು ಅನುಮೇದ್ಧಸ್ಲಾಯಿತು (ಡಿಡಿಓ 
ರ್ಾತರ). 
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ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಒದ್ಗಿಸ್ಲಾದ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ್ ತಿಳಿದ್ುಬಂದ್ಂತೆ ರ್ಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ 
ನಂತರವೂ 62ಬಿ23 ನಮೂನೆಯನುು ತಿದ್ದಲ್ು ಅನುವು ಮಾಡುವುದ್ರಿಂದ್ ವಯವಸೆ್ಥಯು ದ್ುಬಾಲ್ವಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ೂ ತೊೇರಿಸಿತು.  ಪ್ರದ್ಶಾಸಿದ್ ಮೇಲ್ಲನ ದ್ುಬಾಲ್ತೆಗಳು ವಯವಸೆ್ಥಯನುು ಬಿಲ್್ಗಳು ಮತುು 62ಬಿ 
ನಮೂನೆಯ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿಯ ಅರ್ಾಯಕೆೆ ಎಡೆಮಾಡುತುವೆ. 
ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರು ದ್ುಬಾಲ್ತೆಯ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರದ್ಶಾನಕಾೆಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರು (ಜೂನ್ 2021). 
ಅದ್ರಂತೆ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಖಜಾನೆಗಳ ಆಯುಕುರ ಕಛೇೆರಿಯಲ್ಲಿಯ ನೌಕರರೊಬಬರ 
ಸ್ಹಯೇಗದೊಂದ್ಧಗೆ ವಿೇಡಿಯ ಸ್ಭಯೆ ಮೂಲ್ಕ ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರಿಗ ೆ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ 
ಹೊಂದ್ಧರುವ ಭದ್ರತಾ ದ್ುಬಾಲ್ತೆಗಳನುು ಪ್ರದ್ಶಾಸಿತು (ಜುಲೈೆ 2021).   
ಓವಾ ನೌಕರ, ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನಲ್ಲಿನ ದ್ುಬಾಲ್ತೆಯನುು ಹೆೇಗೆ ಬಳಸಿಕೂೆಳಳಬಹುದ್ು ಮತುು 
ಯುಆರ್್ಎಲ್್ಗಳನುು ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತುು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ಗ ೆ ಅನಧಿಕೃತ ವಿನಂತಿಗಳನುು 
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಮತುು ಡಿಡಿಓ ಮತುು ಮೇಲ್ುಸ್ಹಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾಯಾ 
ನಿವಾಹಿಸ್ಬಹುದ್ು ಮತುು ಹೊಸ್ ಯುಆರ್್ಎಲ್್ಗಳನುು ರಚಿಸ್ಲ್ು ಬಳಸ್ಲಾಗುವ ಗುಪ್ು ದಾಖಲೆಗಳ 
ಸ್ಥಳವನುು ದ್ುಬಾಳಕ ೆಮಾಡಬಹುದಾದ್ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆ ಮತುು ಕರಮಗಳನುು ತೊೇರಿಸ್ಲಾಯಿತು. 
ಇದ್ಕೆೆ ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ನ ಪ್ರತಿಕ್ಲರಯೆಯನುು ತೊೇರಿಸ್ಲಾಯಿತು ಮತುು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಲ್ 
ಮತುವನುು ಮಾಪ್ಾಡಿಸ್ಲ್ು ನೌಕರನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆಯನೂು ಸ್ಹ ಪ್ರದ್ಶಾಸ್ಲಾಯಿತು. ಈ 
ಉದೆದೇಶಕಾೆಗಿ ಒಂದ್ು ಲ್ಕ್ಷ ರೂರ್ಾಯಿ ಮತುಕೆೆ ಹೊಸ್ ಬಿಲ್ ರಚಿಸ್ಲಾಯಿತು ಮತುು ಮತುವನುು 
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿದ್ುದವ ಮೂಲ್ಕ ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ ರೂರ್ಾಯಿಗಳಿಗ ೆಬದ್ಲಾಯಿಸ್ಲಾಯಿತು. 
ಸ್ಮಸ್ಯೆಯನುು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತುು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಉತುರಿಸಿತು (ನವೆಂಬರ್ 
2021).  ಆದಾಗೂಯ, ದೊೇಷ್ವು ಮುಂದ್ುವರಿದ್ಧದ ೆಮತುು ಪ್ರಸ್ುುತ ದ್ಧನಾಂಕದ್ವರೆಗೂ (ನವೆಂಬರ್ 
2021) ಬಿಲ್್ಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ತಿದ್ುದಪ್ಡಿ ಸ್ಾಧಯ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು.  
ಇಲಾಖ್ ಯನ ಸ ವಗರ್ ದೃ ಢೀಕ ರಣಕ ಾಕ ಗಿ ಎಲಾಲ ಸ ೊಕ್ಷಮ ಬಳ ಕ ದಾರ ಅಂತ್ರ್್-ಸ ಂಪ ಕಗಸ್ಾಧನ್(ಗಳ) 
ಪರಿಶೀ ಲ್ನ ಯನ್ನು ಕ ೈಗ ೊಳ ಳಬ ೀ ಕನ ಮತ್ನ ು ದೃ ಢೀಕ ರಣ ನಯಂತ್ರಣಗಳ ನ್ನು ಅಳ ವಡಿಸ ಬ ೀ ಕನ.  ಉ ತಾಿದನ ಗ  
ಪಾಯಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡನವ ಮದಲ್ನ ದನಬಗಲ್ತ ಗಳ ಪಾಯಚ್್ಗಳ ನ್ನು ಸ ರಿಯಾಗಿ ಪರಿೀ ಕ್ಷಿಸಬ ೀ ಕನ 
ಮತ್ನ ು ಅವುಗಳ ಪರಿಣ ಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀ ಲ್ಲಸ ಬ ೀ ಕನ. 

4.8.3.3  ಖಜಾನ  ಲಾಗಿನ್್ಗಳ ಮೆೀ ಲ  ಪರಿಣ ಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ ದ ನಬಗಂಧ ಗಳ ು   
ಬಿಲ್್ಗಳನುು ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಖಜಾನ ೆಸಿಬಬಂದ್ಧ ಕೆ2ವಿನ ಬಳಕೆದಾರರ 
ಒಂದ್ು ಗುಂರ್ಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಡುತಾುರೆ.  ಈ ಬಳಕದೆಾರರು ಕಎೆಸ್ಡಬುಿುಎಎನ್್ ನೆಟ್ವಕ್ಾನಿಂದ್ 
ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಹೊಂದ್ಧದಾದರೆ ಮತುು ಇವರಿಗ ೆಖಜಾನ ೆಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಮನಯೆಿಂದ್ ಅಥವಾ ಬೆೇರಡೆೆಯಿಂದ್ 
ಕಲೆ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಆದಾಗೂಯ, ಖಜಾನ ೆಸಿಬಬಂದ್ಧ ವೆೈಯಕ್ಲುಕ ಇಂಟನಾೆಟ ಮೂಲ್ಕ 
ವೆೈಯಕ್ಲುಕ ಸ್ಾಧನಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲೆ್ಸ್ ಮಾಡುವುದ್ನುು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ತಡೆಯುವುದ್ಧಲ್ಿ 
ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು.  
ಖಜಾನೆ ಬಳಕದೆಾರರು ಕಎೆಸ್ಡಬುಿುಎಎನ್್ ಹೊರಗಿನಿಂದ್ ಕೆ2ವಿಗ ೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಖಜಾನೆ 
ಬಳಕದೆಾರರು ಕಎೆಸ್ಡಬುಿುಎಎನ್್ ಮೂಲ್ಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ ಇವುಗಳನುು 
ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ್ರಿಂದ್, ವಿವಿಧ ಖಜಾನ ೆ ಕಾಯಾಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಅಪಿಿಕೇೆಶನ್ ಮನುಗಳನುು 
ಪ್ೂರೆೈಸ್ುವುದ್ಧಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನೂು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು.  

 
23  ಕೆಟಿಸಿ 62B ವರದ್ಧಯು ಡಿಡಿಒರವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚದಿ್ ಲಕೆೆಶೇಷ್ಟ್ಾಕೆವಾರು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದೆ 
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ಆದಾಗೂಯ, ಬೆಂಗಳೊರಿನ ರಾಜಯ ಹುಜೂರ್್ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲ ಿಈ ನಿಬಾಂಧವನುು ತಪಿಪಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ 
ವೆೈಯಕ್ಲುಕ ಮಬೆೈಲ್ ಇಂಟನೆಾಟ ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಮತುು ಲಾಯಪ್ಟ್ಾಪ ಮೂಲ್ಕ ಕೆ2ವಿಗ ೆಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ 
ಮತುು ಖಜಾನ ೆಕಾಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸ್ುವ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಯನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಪ್ರದ್ಶಾಸಿದ್ ಕಾರಣ 
ಈ ನಿಬಾಂಧವು ಕೇೆವಲ್ ಮೇಲೊುೇಟಕೆಷ್ೆಾೇ ಇರುವುದ್ು ಕಂಡುಬಂದ್ಧತು. ವೆೈಯಕ್ಲುಕ ನೆಟ್ವಕಾ 
(ಏರ್್ಟ್ೆಲ್) ಬಳಕ ೆಮತುು ಖಜಾನೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ ಸಿೆಿೇನ್್ಶಾಟ ಅನುು ಕಳೆಗ ೆನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 

  
 
4.9 ವಹಿವಾ ಟ್ನ ಮ ನಂ ದನವರಿ ಕ  ಮ ತ್ನು ವಪ ತ್ನು ಚ ೀ ತ್ರಿಕ  ಯೀ ಜ ನ  ಗಳು  
ಕೆ2ವಿನಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾಟು ಮುಂದ್ುವರಿಕೆ ಮತುು ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನುು ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆ 
ತಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇೆ ಕಾಯಾಚಟುವಟಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ಂಯೇಜಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ು ವಿಪ್ತಿುನ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕಾದ್ ವಿಧಾನವನುು ತಿಳಿಸ್ುತುದೆ. ಈ ತಂತರಗಳು/ಯೇಜನೆಗಳನುು ಅವುಗಳ ದ್ಕ್ಷತೆ 
ಮತುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತವಕಾೆಗಿ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಹ ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. ಆವತಾಕ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯೆು ವಹಿವಾಟು ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳ ಮತುು ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವ 
ಯೇಜಿತವಲ್ಿದ್ ಅಡಚಣೆಯ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ ಸಿಸ್ಾಮ್ಗಳ ತವರಿತ ಚೇೆತರಿಕಗೆೆ 
ಸ್ಹಕಾರಿರ್ಾಗಿರುತುದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ವಿಪ್ತಿುನ ರ್ೊರಫೆೈಲ್ ಮತುು ಅಗತಯತೆಗಳಿಗ ೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಯೇಜನೆಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ಧಧಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೆೇ ಮತುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೆೇ ಎಂದ್ು ಹಿರಿಯ ನಿವಾಹಣೆ 
ತಂಡ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕು 
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4.9.1 ಯೀ ಜನ ಗಳ ಪರಿೀ ಕ್ಷ    
ಮಾಸ್ಾರ್ ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ್ದ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಹಿವಾಟು ಮುಂದ್ುವರಿಕೆ ತಂತರ/ಯೇಜನೆಯು ಶ ನಯ ದ್ತಾುಂಶ 
ವಿಳಂಬವನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು, ಅಂದ್ರೆ, ದ್ತುಸ್ಂಚಯಕೆೆ ರಿಕವರಿ ರ್ಾಯಿಂಟ್ ಆಬೆೆಕ್ಲಾವ್ (ಆರ್್ಪಿಒ)24 
ಶ ನಯ ನಿಮಿಷ್ಗಳಾಗಿರಬೇೆಕು. ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರಂತರತೆಯು ಸ್ಂಪ್ೂಣಾವಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ು 
ರ್ಾರರಂಭಿಸ್ುವ ಮದ್ಲ್ು 10 ರಿಂದ್ 30 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ್ ವಿಳಂಬವನುು ಅನುಮತಿಸ್ಲಾಗಿತುು. ಆದಾಗೂಯ, 
8 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2018 ರಂದ್ು ನಡಸೆ್ಲಾದ್ ಕೆ2ವಿನ ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆ ಡಿರಲ್ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಕ್ಲರಯೆಗ ೆಸ್ುಮಾರು 
188 ನಿಮಿಷ್ಗಳನುು ತೆಗದೆ್ುಕೊಂಡಿತು. ಡಿರಲ್ ಚಟುವಟಿಕ ೆವರದ್ಧ (ಡಿಏಆರ್) ಪ್ರಕಾರ, 'ಡಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ಹಿ 
ಮತುು ಬಿಲ್ ರವಾನ ೆ ಅನುಮೇದ್ನೆ ಮಟಾʼದ್ಲ್ಲಿನ ಕಾಯಾವು ವಿಫಲ್ವಾಗಿತುು.  ಸಿವಚ್ಓವರ್ 
ಸ್ಮಯವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು, ವಚುಾವಲ್ ಯಂತರಗಳ ಸ್ಾಫ್ಾ್ವೆೇರ್ ಸ್ಾಥಪ್ನೆಗ,ೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಳಕದೆಾರರು ರ್ಾವುದೆೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡದ್ಧರಲ್ು ಸ್ಾಕಷ್ುಾ ಯುಆರ್್ಎಲ್ ಮರುನಿದೆೇಾಶನ 
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು, ಬಾಹಯ ಏಜನೆಿ್ಗಳ ಏಕ್ಲೇಕರಣ ಇವುಗಳಿಗ ೆಡಿಏಆರ್ ಶಫಾರಸ್ು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಪ್ತುು 
ಚೇೆತರಿಕೆ ವಯವಸೆ್ಥಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತವವನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು 2019-20 ಮತುು 2020-21 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಿೇಕ್ಷಗೆಳನುು ನಡೆಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇದ್ು ವಿಪ್ತಿುನ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯನುು ಯಶಸಿವರ್ಾಗಿ ಪ್ುನರಾರಂಭಿಸ್ುವ ಸ್ಾಮಥಯಾದ್ ಬಗೆೆ ಸ್ಕಾಾರಕೆೆ ನಿೇಡಿದ್ 
ಭರವಸೆ್ಯನುು ದ್ುಬಾಲ್ಗೊಳಿಸಿತು. 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಗೆಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತವವನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಮತುು ಡಿಸಿ ಜಾಲ್ದ್ಧಂದ್ ಚಾಲ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಎಲಾಿ ಕೆ2 ಸ್ೆೇವಗೆಳನುು ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆ ಜಾಲ್ದ್ಧಂದ್ ಚಲಾಯಿಸ್ಬಹುದೆಂದ್ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು 
ಇಲಾಖೆಯು ಲ್ಲಿ ಒಮಮ ಡಿಸಿ-ಡಿಆರ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯೆನುು ನಡೆಸ್ಲ್ು ಯೇಜಿಸ್ುತಿುದೆ ಎಂದ್ು 
ಸ್ಕಾಾರವು ಹೆೇಳಿದ ೆ(ನವೆಂಬರ್ 2021).  
4.9.2  ವಪತ್ನು ರಿಕ ವರಿ ಸ ಾಳ  
ಆರ್್ಎಫ್್ಪಿ ಅನುಸ್ಾರ, ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ೆಂಟರ್್ಗಾಗಿ ಒಂದ್ು ಸ್ಥಳ ಮತುು ಡಿಆರ್್ ಮತುು ಬಿಸಿಪಿಗಾಗಿ 
ಮತೊುಂದ್ು ಸ್ಥಳವನುು ಹೊಂದ್ಲ್ು ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಿತುು. ಒಂದೆೇ ರಿೇತಿಯ ವಿಪ್ತುುಗಳಿಗ ೆಒಳಪ್ಟುಾ 
ಎರಡೂ ಜಾಲ್ಗಳು ಒಟಿಾಗೇೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳುಳವುದ್ನುು ತಪಿಪಸ್ಲ್ು ಜಾಲ್ಗಳು ಸ್ಾಕಷ್ುಾ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿರಬೆೇಕು 
ಎಂದ್ು ಅತುಯತುಮ ಅಭಾಯಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿರ್ಾದ್ಧಸ್ುತುವೆ.  ಆದಾಗೂಯ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ಒಂದೆೇ 
ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಸ್ಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಕ್ಲಲೂೆೇಮಿೇಟರ್ ಅಂತರದ್ಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೂೆಂಡಿವ ೆ ಎಂಬುದ್ನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು 
ಡಿಸಿ ಮತುು ಡಿಆರ್ ಜಾಲ್ಗಳು ಭೌಗೊೇಳಿಕವಾಗಿ ಬೆೇಪ್ಾಟಿಾರುವುದ್ನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳಳಲ್ು 
ಬೆೇರೂೆಂದ್ು ರಾಜಯದ್ ದ್ತಾುಂಶ ಸ್ೆಂಟರ್್ ಅನುು ದ್ೂರದ್ ಡಿಆರ್್ನಂತೆ ಮತುು ಅಸಿುತವದ್ಲ್ಲಿರುವ ಡಿಆರ್ 
ಸ್ೆೈಟ ಅನುು ಹತಿುರದ್ ಡಿಆರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗುವುದ್ು ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಭರವಸೆ್ ನಿೇಡಿದೆ (ನವೆಂಬರ್ 
2021). 
ಒಂದ ೀ ಘಟ್ನ ಯಿ ಂದ ಡಿಸಿ ಮತ್ನು ಡಿಆರ್ ಪರಿಣ ಾಮ ಬಿೀ ರನವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ ರಿದೊಗಿಸ ಲ್ನ ಮತ್ನ ು 
ಆವತ್ಗಕ ಡಿಆರ್ ಪರಿೀ ಕ್ಷ ಗಳ ನ್ನು ಕ ೈಗ ೊಳ ಳಲ್ನ ಉ ದ ದೀಶತ್ ಸ ಾಳ ದಲ್ಲಲ ದೊರದ ಡಿಆರ್ ಅನ್ನಷಾಾನ್ವನ್ನು 
ಸ ಕಾಗರವು ತ್ವರಿತ್ಗ ೊಳಸ ಬ ೀ ಕನ. 
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4.10  ಹಳತಾ ದ ಸವತ್ ನುಗಳ ನ ವಗ ಹಣ   
ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹಳತಾಗುವುದ್ು ಐಟಿ ಸ್ವತುುಗಳ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವ.ೆ ಹಳತಾದ್ ಸ್ವತುುಗಳ ನಿವಾಹಣಾ 
ಯೇಜನೆಯು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮಾಗಾನಕ್ಷ,ೆ ಘಟಕಗಳ ಸ್ೂಕ್ಷಮತೆಯನುು ಗುರುತಿಸ್ುವುದ್ು, ಎಲಾಿ 
ಘಟಕಗಳನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ು ಮುಂತಾದ್ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತುದೆ. ಸ್ೂಕ್ಷಮ 
ವಯವಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಳತಾದ್ ಅಥವಾ ಬಳಕಯೆಲ್ಲಿಲ್ಿದ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಬಳಕೆಯನುು ಸ್ಾಧಯವಾದ್ಷ್ುಾ ತಪಿಪಸ್ಬೆೇಕು. 
ಸ್ಾಥಪ್ನೆಯಿಂದ್ ಅದ್ರ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಅಂತಯದ್ವರೆಗ ೆ ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ಲಾದ್ ವಿವಿಧ ಸ್ವತುುಗಳು 
ಹಳತಾಗಿರುವುದ್ನುು ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೇಜನೆಯನುು ಇಲಾಖಯೆು ಹೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲ್ಿ.  
2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ಾುಂತರಿಸ್ುವ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿಸ್ಲಾದ್ ದ್ಸ್ಾುವೆೇಜನುು ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ 
ಮತುು ಸಿಸ್ಾಮ ವಿನಾಯಸ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನುು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿಸ್ಾಮ್ಗಳಿಗ ೆ (ಆಂತರಿಕ ಮತುು 
ಬಾಹಯ) ಹೊಸ್ ಅಂತರ್್-ಸ್ಂಪ್ಕಾಸ್ಾಧನಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು 
ಗಮನಿಸಿತು. ಸಿಸ್ಾಮ ಅಂತರ್್-ಸ್ಂಪ್ಕಾಸ್ಾಧನಗಳು ಮತುು ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ಇಲ್ಿದ್ಧರುವುದ್ು ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳು, ಘಟನಗೆಳು ಅಥವಾ ವಿಪ್ತುು ಚೇೆತರಿಕೆಯ ಘಟನಯೆ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಸ್ಾಮ ವೆೈಫಲ್ಯದ್ ಅರ್ಾಯವನುು ಹೆಚಿಸಿ್ುತುದೆ. ಅಂತರ್್-ಸ್ಂಪ್ಕಾಸ್ಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ದೌಬಾಲ್ಯಗಳನುು 
ಬಳಸಿಕೊಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸ್ೂಕುವಲ್ಿದ್ ಪ್ರವೇೆಶದ್ ಹೆಚುವಿರಿ ಅರ್ಾಯವೂ ಇದ.ೆ  
ಹಳತಾದ್ ಐಟಿ ಸ್ವತುುಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ು ಇಲಾಖೆಯು ಅಪ್ರಚಲ್ಲತತೆ ನಿೇತಿಯನುು ರಚಿಸ್ುತುದೆ ಎಂದ್ು 
ಸ್ಕಾಾರವು ಭರವಸೆ್ ನಿೇಡಿದೆ (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
4.11  ನ ಗಗಮನ್ ನ ವಗಹಣ   
ಸ್ೆೇವಗೆಳ ವಿತರಣೆಯ ಸ್ುಗಮ, ನಡೆಯುತಿುರುವ ವಿತರಣೆಗ ೆಕನಿಷ್ಠ ಅಡಿಿ ಮತುು ಅಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮತುು 
ಯೇಜಿತವಾಗಿ ಗುತಿುಗೆದಾರನ ನಿಗಾಮನದ್ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ುವಿಕೆ 
ಸ್ೆೇರಿದ್ಂತೆ ಎಲಾಿ ಒಪ್ಪಂದ್ದ್ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುು ಸ್ಮಥಾವಾಗಿ ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಪ್ರತಿಯಂದ್ು 
ಯೇಜನೆಯು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಿಥತಯಂತರಕೆೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಂತೆ ನಿಗಾಮನ ನಿವಾಹಣಾ 
ಯೇಜನೆಯನುು ಹೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. ಕೆ2ವು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯೇಜಿತ, ಅನುಮೇದ್ಧತ ಮತುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಗಾಮನ ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜನೆಯನುು ಹೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದ್ನುು 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೇಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಇದ್ು ಗುತಿುಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲ್ಂಬನೆಯನುು ಹೆಚಿಿಸ್ುತುದೆ ಮತುು 
ಗುತಿುಗೆದಾರರು ನಿಗಾಮಿಸ್ುವ ಸ್ಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರಂತರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತುದೆ.  
ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೇಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಕಾಯಾತಂತರದ್ ನಿಯಂತರಣದ್ ಕುರಿತಾದ್ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಾರದ್ 
ಮಾಗಾಸ್ೂಚಿಗಳು ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೇಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯಾತಂತರದ್ ನಿಯಂತರಣವನುು ಸ್ಾಧಿಸ್ುವ 
ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾಮನ ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜನೆಯನುು ಒಂದ್ು ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ುತುವ.ೆ  
ಮಾಸ್ಾರ್ ಸ್ೆೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ್ವು ನಿಗಾಮನ ನಿವಾಹಣೆಯ ರ್ಾರಮುಖಯತೆಯನುು ಗುರುತಿಸಿದೆರ್ಾದ್ರೂ 
ಮತುು ಅದ್ನುು ಒದ್ಗಿಸಿದಯೆದ್ರೂ, ಇಲಾಖೆಯು ಒಪ್ಪಂದ್ದ್ ಈ ಭಾಗವನುು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  
ಹಿೇಗಾಗಿ, ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಂಯೇಜಕರು ನಿಗಾಮಿಸ್ುವ ಸ್ಂದ್ಭಾ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಲ್ಲ ಿ ಕೆ2ವಿನ ಸ್ೆೇವಗೆಳಿಗ ೆ
ಭಂಗವುಂಟ್ಾಗುವ ಅರ್ಾಯಕೆೆ ಒಡಿಿದ್ಂತಾಗಿದೆ. 
ಕೆ2 ವಿವರವಾದ್ ನಿಗಾಮನ ನಿವಾಹಣಾ ಯೇಜನೆಯನುು ಸಿದ್ಧಪ್ಡಿಸ್ುತುದೆ ಎಂದ್ು ಸ್ಕಾಾರವು ಭರವಸ್ೆ 
ನಿೇಡಿದೆ (ನವೆಂಬರ್ 2021). 
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ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ ಇ-ಗವರ್ನಾನ್ಸ್ ಪ್ಾಾಜನಕ್ಟ್ ಲನೈಫ್ ಸನೈಕಲ್ (2012) ಕುರಿತ ರ್ನೈಪಿಡಿಯು ಯೋಜರ್ನಯ 
ಜೋವನಚಕಾದ ಉದದಕಕೂ ಯೋಜರ್ನಯ ಘಕೋಷಿತ ಉದನದೋಶಗಳು ಮತುು ಪ್ಾಯೋಜನಗಳನುು 
ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನ ಮಾಡುವುದು ಮತುು ಸಾಧರ್ನಗಳನುು ಗಮನಿಸುವುದು ಸಂಸನೆಗಳಿಗನ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದನ ಎಂದು 
ಹನೋಳುತುದನ. ಯೋಜರ್ಾ ಪ್ರಿಸರದಲ್ವಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟ್ಗನ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿತಿ, ದಕ್ಷತನ, ಆಸ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣನ ಮತುು 
ಡ್ನೋಟಾ ಸಮಗಾತನಯ ಉದನದೋಶಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತುದನ ಎಂಬುದರ ಮೋಲನ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನಯ 
ಗುಣಮಟ್್ವು ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು ಬೋರುತುದನ. 
ಸಮತನಕೋಲ್ವತ ಮತುು ಯೋಜರ್ನಯ ಒಪಿಿತ ಉದನದೋಶಗಳನುು ನಿಧಾರಿಸಲು ಪ್ಾಲುದಾರರ ಅಗತಯಗಳನುು 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತುದನ; ಆದಯತನಯ ಮಕಲಕ ಗುರಿಯನುು ನಿಧಾರಿಸಲಾಗಿದನ; ಒಪಿಿತ ಗುರಿ 
ಮತುು ಉದನದೋಶಗಳಿಗನ ಪ್ಾತಿಯಾಗಿ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತನ ಮತುು ಅನುಸರಣನಯನುು ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದನ ಎಂಬುದನುು ಆಡಳಿತವು, ನಕ್ಷೆ ೫.೧ರಲ್ವಿ ಚಿತಿಾಸ್ತರುವಂತನ, ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತುದನ.  
ನಕ್ಷ ೆ5.1: ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಡಳಿತ್ 

 

(ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಾಾಗಿ ISO 38500 ಮಾದರಿಯಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲಾಗಿದೆ) 
 
 

5 ಅಧ್ಾ ಯಯ  
ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನ ಮತುು ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ 
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5.1  ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಡಳಿತ್ದ ಚೌಕಟ್ತು  
ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಸರ್ಾಾರವು ರಾಜಯದಲ್ವಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜರ್ನಗಳ ಅನುಮೋದರ್ನ ಮತುು ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನಗಾಗಿ 
ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸನೆಯಂದನುು ಜಾರಿಗನ ತಂದಿದನ, ಇದರಲ್ವಿ ಈ ರ್ನಳಗಿನವುಗಳು ಸನೋರಿವನ: 

ಎಲ್ಾಾ ಇಲ್ಾಖೆಗಳಿಗ ೆ
ಸಾಮಾನಯವಾದ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

• ಅಧಿಕಾರರ್ತಕು ಸಮಿತಿ - ಒಟಾರ್ನ ರ್ಾಯಕತಿವನುು 
ಒದಗಿಸಲು ಮತುು ನಿೋತಿ ನಿರಕಪ್ಣನ, ಯೋಜರ್ನಗನ ದೃಷಿ್ 
ಮತುು ನಿದನೋಾಶನವನುು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ರ್ಾಯಾತಂತಾದ 
ವಿಷಯಗಳನ ಂದಿಗನ ವಯವಹರಿಸಲು ಮುಖಯ 
ರ್ಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ಅಧಯಕ್ಷತನಯ ಸಮಿತಿ  

• ವಾರ್ಷಯಕ ಕ್ರರಯಾ ಯೇಜನ ೆಅನತಮೇದನೆ ಸಮಿತಿ- ಎಲಾಿ 
ಇಲಾಖನಗಳಲ್ವಿ ಇ-ಆಡಳಿತರ್ನೂ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಾಷಿಾಕ ಕ್ರಾಯಾ 
ಯೋಜರ್ನಯನುು ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ವಸಲು ಮತುು ಅನುಮೋದಿಸಲು 
ಪ್ಾಧ್ಾನ ರ್ಾಯಾದರ್ಶಾ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತನಯ 
ಸಮಿತಿ 

• ಕೆ ೇರ್ ಕಮಿಟಿ - ಇಲಾಖನಗಳ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸ್ತೆತಿಯನುು 
ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ವಸಲು ಮತುು ಮಾಗಾದಶಾನರ್ಾೂಗಿ ಬಾಹಯ ತಜ್ಞರ 
ಅಧಯಕ್ಷತನಯಲ್ವಿ 

ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಾಖೆಗ ೆ
ನಿರ್ದಯಷ್ುವಾಗಿರತವಂತ್ಹವು 

• ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ುು ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಿತಿ- 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನುು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಲು ಆಯಠ 
ಕಠಯಯದಶಯಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆ ಸಮಿತಿ 

• ಆಯಠ ಇಲಠಖೆಗಳ ಇ-ಆಡಳಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ತಠಾಂತಿರಕ 
ಪ್ರಿಶೋಲನೆಗಠಗಿ ಬಠಹ್ಯ ತ್ಜ್ಞರ ೆಾಂದಿಗಿನ ತಠಾಂತಿರಕ ಸಲಹಠ 
ಸಮಿತಿ 

 

ಇದಲಿದನ, ರ್ನ2 ಯೋಜರ್ನಯ ಕ್ರಾಯಾತಮಕ ಮತುು ತಾಂತಿಾಕ ಸಂಕ್ರೋಣಾತನ ಮತುು ಅದರ ಭೌಗನಕೋಳಿಕ 
ವಾಯಪಿುಯ ದೃಷಿ್ಯಂದ ಯೋಜರ್ನಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಸಮಯದಲ್ವಿ ಮಾಗಾದಶಾನ ಮತುು ರ್ಾಯಾನಿೋತಿ 
ನಿದನೋಾಶನವನುು ಒದಗಿಸಲು, ಯಾವುದನೋ ಅಂತರ-ಇಲಾಖನಯ ಮತುು ಅಂತರ-ಸಂಸನೆಯ ಸಮನಿಯ 
ಸಮಸನಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತುು ಸನೋವನಗಳಿಗನ ಅನುಮೋದರ್ನ ನಿೋಡಲು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರವು ಚಾಲರ್ಾ 
ಸಮಿತಿಯಂದನುು  (ಎಸ್ಸ್ತ) ರಚಿಸ್ತತು (ಅರ್ನಕ್ೋಬರ್ 2009). ಚಾಲರ್ಾ ಸಮಿತಿಗನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 
ಮತುು ರ್ಾಯಾಚಟ್ುವಟ್ಟರ್ನ ಮತುು ಭದಾತಾ ಅನುಸರಣನ ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ಾ ವರದಿಗಳನುು 
ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ವಸುವುದರ ಜನಕತನಗನ ಯೋಜರ್ನಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಸಮಯದಲ್ವಿ ಉನುತ ಮಟ್್ದ ತಾಂತಿಾಕ 
ಮಾಗಾದಶಾನವನುು ನಿೋಡುವ ಜವಾಬಾದರಿಯಂದಿಗನ ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯಂದನುು (ಟ್ಟಸ್ತ) 
ರಚಿಸಲಾಯತು (ಅರ್ನಕ್ೋಬರ್ 2009). ಈ ಎರಡಕ ಸಮಿತಿಗಳು ನಿಯತರ್ಾಲ್ವಕವಾಗಿ ತಾಂತಿಾಕ 
ಸಂಯೋಜಕರ ಜನಕತನ ಚಚನಾ ನಡ್ನಸಬನೋಕ್ರತುು. ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಗನ ಒದಗಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ಾರ್ಾರ, 

❑ ಹರ್ನಕುಂದು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ವಿ (2010-2020) ಪ್ಾತಿ ತನೈಮಾಸ್ತಕರ್ನೂ ಒಂದು ಸಭನಯ 
ಅವಶಯಕತನಗನ ಪ್ಾತಿಯಾಗಿ ಚಾಲರ್ಾ ಸಮಿತಿಯು 12 ಸಭನಗಳನುು ನಡ್ನಸ್ತತುು. 

❑ ಹರ್ನಕುಂದು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ವಿ (2010-2020) ತನೈಮಾಸ್ತಕರ್ನೂ ಒಂದು ಸಭನಯ 
ಅವಶಯಕತನಗನ ಪ್ಾತಿಯಾಗಿ ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯು 25 ಬಾರಿ ಭನೋಟ್ಟಯಾಗಿತುು. 
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❑ ಯೋಜರ್ನ ಪ್ಕಣಾಗನಕಳಿಸುವ ವನೋಳಾಪ್ಟ್ಟ್ ಸನೋರಿದಂತನ ಎಲಾಿ ಸಾಫ್್ವನೋರ್ ಅಭಿವೃದಿಿಗನ 
ಸಮಯಮಿತಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ 2012-2015ರ ನಿಣಾಾಯಕ ಅವಧಿಯಲ್ವಿ ಚಾಲರ್ಾ 
ಸಮಿತಿಯು ರ್ನೋವಲ ಒಂದು ಮತುು ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯು ರ್ನೋವಲ 3 ಸಭನಗಳನುು ನಡ್ನಸ್ತದದವು.  

ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲರ್ನಯ ನಂತರ ಚಾಲರ್ಾ ಸಮಿತಿ ಮತುು ಯೋಜರ್ಾ ನಿವಾಹಣಾ 
ಘಟ್ಕದಿಂದ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ವಸ್ತದ ನಂತರ ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಯಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬನೋರ್ಾದ ಪ್ಾಮುಖ 
ಸನೋವಾವಿತರಣನಗಳನುು ರ್ನಳಗನ ತನಕೋರಿಸಲಾಗಿದನ. 

To be approved by  

Steering Committee 

▪ Project Plan document 
▪ Risk Assessment and 

Mitigation Document 
▪ Change Management Plan 
▪ IT Infrastructure sizing 

documents for primary and 
BCP/DR site 

▪ Requirements Traceability 
Matrix 

▪ Warranties and Licence 
Document 

To be approved by  

Technical Committee 

▪ Systems Requirement 
Study/Specifications Documents 

▪ Detailed System Design Document 
▪ Training Plan 
▪ Standards Documentation 
▪ Testing Approach and Plan 

Document 
▪ Test Cases and Results 
▪ Software & Hardware 
▪ Digitized Records 
▪ System Operations & Maintenance 

Manual 
▪ User Manual 

ಚಾಲರ್ಾ ಸಮಿತಿ ಮತುು ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿಗಳು ತಮಮ ಯಾವುದನೋ ಸಭನಗಳಲ್ವಿ ತಾಂತಿಾಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಒದಗಿಸಬನೋರ್ಾದ ಸನೋವನಗಳ ಹಾಗಕ ಅದರ ಅನುಮೋದರ್ನಯ ಕುರಿತು ಚಚನಾ ಮಾಡಿಯೋ ಇಲಿ 
ಎಂಬುದನುು ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಯು ಗಮನಿಸ್ತತು.  ಇದಲಿದನ, ಖರಿೋದಿ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ ಮತುು ಮಾಸ್ರ್ ಸನೋವಾ 
ಒಪ್ಿಂದವು ಇವುಗಳಿಗನ ಹಲವಾರು ಪ್ಾಮುಖ ದಾಖಲನಗಳ ಅಗತಯವಿದುದ, ಯೋಜರ್ನಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಉನುತ ಮಟ್್ದ ಪ್ರಿಗಣರ್ನ ಮತುು ತಾಂತಿಾಕ ಅನುಮೋದರ್ನಯ ಅಗತಯವಿತುು. ತಾಂತಿಾಕ ಸಮಿತಿ 
ಮತುು ಚಾಲರ್ಾ ಸಮಿತಿ ಸಭನಗಳ ಚಚನಾಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತುು ನಡ್ಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲರ್ನಯು ಈ 
ರ್ನಳಗಿನ ದಾಖಲನಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರಲ್ವಲಿ ಮತುು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರಲ್ವಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ತನಕೋರಿಸ್ತತು. 

✓ Detailed Solution Technical Architecture 
✓ Detailed Security Policy based on ISO 27001 standard 
✓ Network Administration Policy 
✓ System Administration Policy 
✓ Exit Management Plan 
✓ Data Migration Plan 
✓ Communication Management Plan 
✓ Incident Reporting Policy 
✓ Backup and Recovery Policy 
✓ Access Control Policy 
✓ Preventive Maintenance Plan 
✓ Quality Assurance Plan (as per IEE 730) 
✓ Detailed Architecture Plan for DC& DR 
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✓ Pilot and Rollout execution Plan 
✓ Upgrade path and plan for OEMs 

 

ಅಧಿರ್ಾರಯುಕು ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ನಿದಿಾಷ್ ಅನುಮೋದರ್ನಯ ಅನುಪ್ಸ್ತೆತಿಯಲ್ವಿ, ತಾಂತಿಾಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಸಲ್ವಿಸ್ತದ ದಾಖಲನಗಳು ದೃಢೋಕರಿಸಲಿಡುವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯಾಗನ, ರ್ನ2 ಅನುಷ್ಾಾನದ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನಗಾಗಿ 
ಸಾೆಪಿಸಲಾದ ಆಡಳಿತದ ಚೌಕಟ್ು ್ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿರಲ್ವಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಲನ ಚಚಿಾಸ್ತದಂತನ, ಪ್ಾತನಯೋಕ 
ಮಾಡಕಯಲ್್ಗಳನುು ಹನಕರತರುವಲ್ವಿ ದಿೋಘಾ ವಿಳಂಬರ್ನೂ ರ್ಾರಣವಾಯತು ಮತುು ಒಂದು ದಶಕದ 
ನಂತರವೂ ಯೋಜರ್ನಯನುು ಪ್ಕಣಾಗನಕಳಿಸಲಾಗಲ್ವಲಿ.  
ಅಲಿದನ, ಆಡಳಿತದ ಹನಕಣನ ಹನಕತಿುರುವ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲರ್ನ ಮತುು ಅಳವಡಿರ್ನಯ 
ರ್ನಕರತನಯು ಈ ದಾಖಲನಗಳ ವಿಶಾಿಸಾಹಾತನಯನುು ಮತುು ಪ್ಾಲುದಾರರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮಮತಿಯನುು  
ದುಬಾಲಗನಕಳಿಸುತುದನ. 
5.2 ಕಾರ್ಯತ್ಂತ್ರ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಯಕ ಕ್ರರಯಾ ಯೇಜನೆಗಳನತು 

ಸಿದಧಪ್ಡಿಸರ್ದರತವುದತ  
ತಾಂತಿಾಕ ಪ್ಾಗತಿಗಳು, ಆರ್ಥಾಕ ಮತುು ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ಾವೃತಿುಗಳು ಮತುು ಸಾಧಿಸಬನೋರ್ಾದ ಪ್ಾಸುುತ ಮತುು 
ಭವಿಷಯದ ಸಾಂಸ್ತೆಕ ಉದನದೋಶಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ ಖಜಾರ್ನ ಇಲಾಖನಯು ರ್ಾಯಾತಂತಾಗಳು, ಪ್ಾಸಾುಪ್ಗಳು 
ಮತುು ಪ್ಕರನೈರ್ನ ವಯವಸನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಇವುಗಳ ಜನಕತನಗನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತಾಜ್ಞಾನ 
ಯೋಜರ್ನಗಳು ಮತುು ರ್ಾಯಾಾಚರಣನಗಳಿಗನ ಹಣವನುು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುು ಸಕಚಿಸುವ ವಾಷಿಾಕ 
ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜರ್ನಗಳನ ಂದಿಗನ ಸಾಧರ್ನಯ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನಯನುು ಸಕಚಿಸುವ ದಿೋಘಾರ್ಾಲ್ವೋನ 
ರ್ಾಯಾತಂತಾ ಯೋಜರ್ಾ ದಾಖಲನಯಂದನುು ಸ್ತದಿಪ್ಡಿಸಲು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತುು.  
ಖಜಾರ್ನ ಇಲಾಖನಯು ಮಾಹಿತಿ ತಂತಾಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗನಕಂಡಿರುವ ಇಲಾಖನಯ ಗುರಿಯನುು 
ಚಚಿಾಸುವ ಅಂತಹ ಯಾವುದನೋ ದಾಖಲನಗಳನುು ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಗನ ಒದಗಿಸಲ್ವಲಿ.  
ಇತಿುೋಚಿನ ಎಲಾಿ ತಾಂತಿಾಕ ಪ್ಾಗತಿಯನುು ಸಂಯೋಜಸ್ತ ರ್ನ2 ಅಭಿವೃದಿದಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದನ ಎಂದು ಸರ್ಾಾರವು 
ಹನೋಳಿತು (ನವನಂಬರ್ 2021). ದಿೋರ್ಘಾವಧಿಯ ರ್ಾಯಾತಂತಾ ಯೋಜರ್ಾ ದಾಖಲನ ಮತುು ವಾಷಿಾಕ 
ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜರ್ನಗಳು ಇ-ಆಡಳಿತದ ಕಾಮಬದಿವಾದ ಅನುಷ್ಾಾನವನುು ಸುಗಮಗನಕಳಿಸುತುವನ ಎಂದು 
ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಯು ಅಭಿಪ್ಾಾಯಪ್ಟ್ಟ್ದನ. ಅಲಿದನ, ಅವುಗಳ ಅನುಪ್ಸ್ತೆತಿಯಲ್ವಿ ತಾಂತಿಾಕ ಪ್ಾಗತಿಗಳ 
ಸಂಯೋಜರ್ನಯು ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿ ರ್ಾಯಾರಕಪ್ರ್ನೂ ಬರುವುದಿಲಿ.  
ಬದಲ್ಾಗತತಿುರತವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃರ್ಷುಕೆ ೇನದೆ ಂರ್ದಗ ೆವಿಕಸನಗ ೆಳಳುವಂತ್ಹ ಯೇಜನೆರ್ ಗತರಿರ್ನತು 
ಪ್ರದರ್ಶಯಸಲತ ಮತ್ತು ದಾಖಲ್ವಸಲತ ಕಾರ್ಯತ್ಂತ್ರ ಯೇಜನೆರ್ನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತವುದನತು ಕೆ2 

ಎಂದತ ಸಕಾಯರವು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಬಹತದತ. 
5.3 ಹಾನಿಸಂಭವ ನಿವಯಹಣೆರ್ನತು ದಾಖಲ್ವಸಲ್ಾಗಿಲಾ  
ಮಾಹಿತಿ ತಂತಾಜ್ಞಾನದಲ್ವಿ ಹಾನಿಸಂಭವವು ನಿದಿಾಷ್ವಾಗಿ ಬಳರ್ನ, ಮಾಲ್ವೋಕತಿ, ರ್ಾಯಾಾಚರಣನ, 
ಒಳಗನಕಳುುವಿರ್ನ, ಪ್ಾಭಾವ ಮತುು ಯೋಜರ್ನಯಳಗನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತಾಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿರ್ನಗನ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ 
ವಹಿವಾಟ್ಟನ ಸಂಭಾವಯ ಅಪ್ಾಯವಾಗಿದನ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತಾಜ್ಞಾನದಲ್ವಿ ಹಾನಿಸಂಭವ ನಿವಾಹಣನಯು 
ಯೋಜರ್ಾ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸನೆಯು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತರುವ ಸಹಿಷುುತಾ ಮಟ್್ಗಳ ಒಳಗನ ಮಾಹಿತಿ 
ತಂತಾಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಭಾವಯ ಅಪ್ಾಯಗಳನುು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ, ನಿಣಾಯಸುವ ಮತುು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಪ್ಾಕ್ರಾಯಯಾಗಿದನ.  
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ಇಲಾಖನಯು ಹಂಚಿರ್ನಕಂಡಿರುವ ಐಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಂಭಾವಯ ಅಪ್ಾಯ ನಿಧ್ಾಾರಣ ವಿಧ್ಾನವು 
ಸಿತುುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಮತುು ವಗಿೋಾಕರಿಸಲು, ಸಿತುುಗಳನುು ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲು, ಆಸ್ತುಗಳನುು 
ವಿಶನಿೋಷಿಸಲು, ಸಂಭಾವಯ ಅಪ್ಾಯಗಳಿಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ನಷ್ವನುು ಅಂದಾಜಸಲು ಮತುು ಅಪ್ಾಯಗಳನುು 
ವಗಿೋಾಕರಿಸಲು ಅವರ್ಾಶ ಕಲ್ವಿಸ್ತದನ. ಆದಾಗಕಯ, ಆಸ್ತುಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವ ಮತುು ವಗಿೋಾಕರಿಸುವ,  
ಆಸ್ತುಗಳನುು ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವ, ಸಂಭಾವಯ ಅಪ್ಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ನಷ್ವನುು 
ಅಂದಾಜಸುವ ಪ್ಾಕ್ರಾಯಗಳನುು ರ್ನೈಗನಕಳುದಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸಲಾಯತು. ಇಲಾಖನಯು ಒದಗಿಸ್ತದ 
ಸಂಭಾವಯ ಅಪ್ಾಯದ ದಾಖಲನಯು ಯೋಜರ್ಾ ನಿವಾಹಣಾ ತಂಡದಿಂದ ಅದರ ಅನುಮೋದರ್ನ ಮತುು 
ಪ್ರಿರ್ಶೋಲರ್ನಯ ವಿವರಗಳನುು ಹನಕಂದಿರಲ್ವಲಿ.  
ಐಎಸ್ಒ 27001 ಪ್ಾಮಾಣಿೋಕರಣರ್ಾೂಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಗಾಗಿ ಪ್ಾಕ್ರಾಯಯನುು 
ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದನ ಮತುು ಆ ಉದನದೋಶರ್ಾೂಗಿ ತನಕಡಗಿಸ್ತರ್ನಕಂಡಿರುವ ಸಂಸನೆಯು ಎಂಟ್ಪ್ನೈಾಸಸ್ ಹಾನಿ 
ನಿವಾಹಣನ ಚೌಕಟ್್ನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಬನೋಕು ಮತುು ಅಪ್ಾಯದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವನುು ರ್ನೈಗನಕಳುಬನೋಕು 
ಎಂದು ಸರ್ಾಾರವು ತಿಳಿಸ್ತತು (ನವನಂಬರ್ 2021). 
5.4  ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸ ಚಕಗಳನತು ನಿರ್ದಯಷ್ುಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿಲಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃರ್ದಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿಲಾ  
ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ಾಮುಖ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತನ ಸಕಚಕಗಳು(ರ್ನಪಿಐ)  ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿ ಸಾವಾಜನಿಕ ವಲಯದ 
ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತನಯ ವರದಿಯ ಮಕಲಾಧ್ಾರವಾಗಿವನ ಮತುು ಸಾವಾಜನಿಕ ಹನಕಣನಗಾರಿರ್ನಗನ 
ಮಕಲಭಕತವಾಗಿವನ. ರ್ನ2 ಯೋಜರ್ನಯ ವಿವಿಧ ಚಟ್ುವಟ್ಟರ್ನಗಳನುು ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನ ಮಾಡಲು 
ಇಲಾಖನಯು ಯಾವುದನೋ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತನ ಸಕಚಕಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ತರಲ್ವಲಿ ಮತುು 
ಅಳವಡಿಸ್ತರ್ನಕಂಡಿರಲ್ವಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಹಂತದಲ್ವಿ ಯೋಜರ್ನಯ ಯಾವುದನೋ 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವನುು ನಡ್ನಸ್ತರಲ್ವಲಿ ಎಂಬುದನುು ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಯು ಗಮನಿಸ್ತತು.  
ಖಜಾರ್ನ ಇಲಾಖನಗನ ರ್ನಪಿಐಗಳನುು ನಿದಿಾಷ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದನ ಎಂದು ಸರ್ಾಾರವು ಹನೋಳಿದನ (ನವನಂಬರ್ 
2021). ಬಳರ್ನದಾರರ ರ್ನಕೋಂದಣಿ, ಸ್ತಿೋಕೃತಿದಾರರ ರ್ನಕೋಂದಣಿ, ವಿಫಲ ಪ್ಾವತಿಗಳ ಮರುಸಂಸೂರಣನ, 
ಡಿಎಸ್ಸ್ತ ಇಂದಿೋಕರಣ, ಆರ್್ಬಐ ಪ್ಾವತಿಪ್ಟ್ಟ್ಗಳನುು ಸ್ತಿೋಕರಿಸ್ತದ ನಂತರ ಸ್ತಿೋಕೃತಿಗಳ ಲನಕೂ ಮುಂತಾದ 
ರ್ನ2ನ ವಿವಿಧ ಚಟ್ುವಟ್ಟರ್ನಗಳ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತನಯನುು ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣನ ಮಾಡಲು ರ್ನಪಿಐ ಗಳನುು 
ನಿದಿಾಷ್ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಯು ಅಭಿಪ್ಾಾಯಪ್ಟ್ಟ್ದನ.  
ಇಲ್ಾಖೆರ್ತ, ವಿವಿಧ ಪಾಲತದಾರರಿಗ ೆಕ2ೆ ನಿೇಡತವ ಸೆೇವೆಗಳ ವಿವರಣಾಪ್ಟಿು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸತವುದನತು  ಮತ್ತು 
ಕೆಪಿಐಗಳನತು ನಿರ್ದಯಷ್ುಪ್ಡಿಸತವುದನತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ ೆಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತವುದನತು ಸಕಾಯರವು 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಬಹತದತ. 
5.5  ಯೇಜನೆರ್ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ  
ಯೋಜರ್ಾ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವು ಅದರ ಪ್ಾಸುುತತನ, ದಕ್ಷತನ, ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿತಿ, ಪ್ಾಭಾವ ಮತುು 
ಸಮಥಾನಿೋಯತನಯನುು ನಿಧಾರಿಸಲು ಯೋಜತ, ನಡ್ನಯುತಿುರುವ ಅಥವಾ ಪ್ಕಣಾಗನಕಂಡ 
ರ್ಾಯಾಕಾಮದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವನುು ಒಳಗನಕಂಡಿರುವ ಗುಣಮಟ್್ದ ಭರವಸನ ರ್ಾಯಾವಿಧ್ಾನವಾಗಿದನ.  
ಫನಬಾವರಿ 2019ರಿಂದ ಯೋಜರ್ನಯು ಸೆಗಿತಗನಕಂಡಿದದರಕ ಮತುು ಇಲಾಖನಯು ತಾಂತಿಾಕ 
ಸಂಯೋಜಕರನಕಂದಿಗನ ಹನಕಸ ರ್ಾಯಾಾಚರಣನ ಮತುು ನಿವಾಹಣನ ಒಪ್ಿಂದ ಮಾಡಿರ್ನಕಂಡಿದದರಕ, 
ಯೋಜರ್ನಯ ಪ್ಕಣಾಾನಂತರದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವನುು ರ್ನೈಗನಕಳುಲು ಯಾವುದನೋ ಪ್ಾಯತುಗಳನುು 
ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ. ಯೋಜತ ಉದನದೋಶಗಳ ಸಾಧರ್ನಯನುು ಅಂದಾಜಸಲು ಯೋಜರ್ನಯನುು ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ವಸುವ 
ಯಾವುದನೋ ರ್ಾಯಾವಿಧ್ಾನವನುು ಸಾೆಪಿಸುವಲ್ವಿಯಕ ವಿಫಲವಾಗಿದನ. ತಾಂತಿಾಕ ಸಂಯೋಜಕರು 
ಎರಡರ್ನೋ ಒಪ್ಿಂದದ ಅವಧಿಯಲ್ವಿಯಕ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತನ ಖಾತರಿಯ ವಿಳಂಬ ಸಲ್ವಿರ್ನ, ಸನೋವಾ ಮಟ್್ದ 
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ಒಪ್ಿಂದ ಮಾಪ್ನ ಸಾಧನಗಳನುು ಅಳವಡಿಸದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನುಸರಣಾ ಲನಕೋಪ್ಗಳನುು 
ಮುಂದುವರನಸ್ತರುವುದನುು ಲನಕೂಪ್ರಿಶನ ೋಧರ್ನಯು ಗಮನಿಸ್ತತು.  
ಅದನೋ ಸಂಸನೆಯಂದಿಗನ ಯೋಜರ್ನಯನುು ಮುಂದುವರನಸ್ತರುವುದರಿಂದ, ಮುರ್ಾುಯ ಚಟ್ುವಟ್ಟರ್ನಗಳನುು 
ಪ್ಟ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ ಎಂದು ಸರ್ಾಾರವು ಹನೋಳಿದನ (ನವನಂಬರ್ 2021). ಎರಡರ್ನೋ ಅವಧಿಯ 
ಮುಂದುವರಿರ್ನಯು ಮದಲ ಒಪ್ಿಂದದ ಸನೋವಾವಿತರಣನಗಳ ಮೋಲನ ಷರತುುಬದಿವಾಗಿದನ ಎಂದಕ ಅದು 
ಹನೋಳಿತು. ಆದಾಗಕಯ, ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಿಂದದ ನಕಯನತನಗಳು ಮತುು ಕಲ್ವರ್ನಗಳನುು ಆಂತರಿಕಗನಕಳಿಸಲಾಗಿರಲ್ವಲಿ 
ಮತುು ಒಪ್ಿಂದವನುು ಉತುಮವಾಗಿ ನಿಯಂತಿಾಸಲು ಸಕಕುವಾದ ಷರತುುಗಳನುು ಎರಡರ್ನೋ ಒಪ್ಿಂದದಲಿ್ವ 
ಬಳಸಲಾಗಿರಲ್ವಲಿ ಎಂಬುದು ವಾಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದನ. ಆದದರಿಂದ, ಒಪ್ಿಂದದಲ್ವಿ ಅಚಾತುಯಾಗಳು 
ಸಂಭವಿಸುತುಲನೋ ಇದದವು ಮತುು ಇದು ರ್ನ2ವಿನ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿ ಅನುಷ್ಾಾನವನುು ಹಳಿತಪಿಿಸಬಹುದಾಗಿದನ. 
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ನಿರ್ಣಯ  

ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಣಹಣೆ  
ಯೋಜನೆಯು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ವ್ಯವ್ಹಲರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳನ್ುೂ ಕೆ2 ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ಗೆ 
ಕಲಯಯಗತಗೆನಳಿಸಿಲ್ಾ ಮತುು ಇದರ ಪ್ರಿಣಲಮವಲಗಿ ಹಲ್ವಲರು ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆ2 ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ನೂನ್ 
ಹೆನರಗೆ ಉಳಿದಿವ.ೆ ಆರ್ಥಯಕ ಕೈೆಪ್ಲಡಿಗಳ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣೆಯಲಗದಿರುವ್ುದು, ವ್ಯವ್ಹಲರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಮರು-
ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆ ಇತ್ಲಯದಿಗಳನ್ುೂ ಕೈೆಗನೆಳಳದಿರುವ್ುದಿರುವ್ ಕಲರಣಗಳಿಿಂದಲಗಿ ಮಲನ್ವ್ ಹಸ್ುಚಲಲಿತ 
ಕಲಯಲಯಚರಣೆಗಳ ಮೋಲ್ೆ ನ್ನರಿಂತರ ಅವ್ಲ್ಿಂಬನೆ ಮತುು ಅಧೋನ್ತ್ಗೆ ೆಕಲರಣವಲಯಿತು. ಸ್ಿಂಬಿಂಧತ 
ವ್ಯವ್ಹಲರ ನ್ನಯಮಗಳನ್ುೂ ಈ ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ನ್ ಭಲಗವಲಗಿ ಮಲಡದ ಕಲರಣ ಭಲರತೋಯ ಸ್ಕಲಯರಿ 
ಲ್ೆಕಕಪ್ತರ ಮಲನ್ದಿಂಡಗಳ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಕಕೆ ಸ್ಹಕರಿಸ್ುವ್ ಸಲಮರ್ಥಯಯವ್ು ಸಿೋಮಿತವಲಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗಲಗಿ ನ್ನದಿಯಷ್ಟ ಮೈಲಿಗಲ್ುಾಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ವಲಟರ್ಫಲಲ್ ಮಲದರಿಯನ್ುೂ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆನಿಂಡು 
ಎರಡು ಹಿಂತಗಳಲಿಾ ಈ ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ಲ್ು ಮಲಸ್ಟರ್ ಸೆೋವಲ ಒಪ್ಪಿಂದವ್ು ಮನಲ್ತಃ 
ಯೋಜಿಸಿತ್ಲುದರನ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಿಂಕಲಿಪತ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಮಲದರಿ ಮತುು ವೆೋಳಲಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿಿಂದ 
ಸ್ಿಂಪ್ನಣಯವಲಗಿ ಮಲಗಯಪ್ಲ್ಾಟಗೆನಿಂಡ ಕಲರಣ ಗುತುಗೆಯು ಅನ್ಗತಯವಲಗುವ್ಲಿಾ  ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತು. 
ಯೋಜನೆಯನ್ುೂ ಗುತುಗೆದಲರರ ಹಿಡಿತದ ಸ್ನ್ನೂವೆೋಶದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯು ವಿಫಲ್ವಲದ ಕಲರಣ, 
ತ್ಲಿಂತರಕ ಸ್ಿಂಯೋಜಕರು ಹೆೋರಿದ ನ್ನಯಮಗಳು ಮತುು ಷ್ರತುುಗಳಿಗ ೆಅನ್ುಸಲರವಲಗಿ, ಕಲಯಲಯಚರಣೆ 
ಮತುು ನ್ನವ್ಯಹಣೆ ಒಪ್ಪಿಂದವ್ನ್ುೂ ಮತುಷ್ುಟ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲ್ಲಯಿತು. ಮಲಡನಯಲ್ಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಮತುು 
ಕಲಯಲಯರಿಂಭದ ವಿಳಿಂಬವ್ನ್ುೂ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ದೆಯೆೋ ಕಲಯಲಯಚರಣೆ ಮತುು ನ್ನವ್ಯಹಣೆ ಒಪ್ಪಿಂದವ್ನ್ುೂ 
ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲ್ಲಯಿತು. ಮಲಸ್ಟರ್ ಸೆೋವಲ ಒಪ್ಪಿಂದದ ಮೋಲಿಿಚಲರಣಲ ಪ್ರಿಕರಗಳ ನ್ನಯೋಜನೆಯು ಒಿಂದು 
ತಿಂತರಜ್ಞಲನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶವಲಗಿದದರನ, ಗುತುಗೆದಲರರು ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುೂ 
ನ್ನಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಾ. ಹಿೋಗಲಗಿ, ತ್ಲಿಂತರಕ ಸ್ಿಂಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಸೆೋವಯೆ ಗುಣಮಟಟವ್ನ್ುೂ 
ಅಳಯೆಲ್ಲಗುವ್ುದಿಲ್ಾ.  ಸ್ಮಯದ ವಿಸ್ುರಣೆ ಸ್ರಿದನಗಿಸ್ುವ್ುದಕಕೆ ಅನ್ುಗುಣವಲಗಿ ಒಪ್ಪಿಂದವ್ನ್ುೂ 
ಪ್ರಿಷ್ಕರಿಸ್ಲ್ಲಗಿಲ್ಾ. ಇಲ್ಲಖೆಯು ಯೋಜನೆಯನ್ುೂ ಮನರನೆೋ ವ್ಯಕ್ರುಯ ಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆ ಮತುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗೆೆ 
ಒಳಪ್ಡಿಸ್ದೆಯೆೋ ನ್ನಯೋಜಿಸಿದ.ೆ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ  
ವೆಚಚದ ಜಲಡು ಹಿಡಿಯುವ್ ಮಲಡನಯಲ ಕಲಯಲಯರಿಂಭ ಮಲಡದ ಕಲರಣ ಕಲಲ್ಲಿಂತರದ ವೆಚಚದ 
ಜಲಡನ್ುೂ ಹಿಡಿಯುವ್ ಸಲಮರ್ಥಯಯವ್ನ್ುೂ ಪ್ರದಶಯಸ್ಲ್ು ಕೆ2ವಿಗ ೆ ಇನ್ನೂ ಸಲಧಯವಲಗಿಲ್ಾ. ಬಳಕೆ 
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ಪ್ರಮಲಣಪ್ತರಗಳಿಗ ೆಅವ್ಕಲಶ ಕಲಿಪಸ್ದ ಕಲರಣ ಸ್ಹಲಯಲನ್ುದಲನ್ದ ಬಿಲ್ಗಳ ಮತುು ಸಿಿೋಕತಯನ್ ರಸಿೋದಿ 
ಬಿಲ್ಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಸೆಳಯೆಲ್ಲದ ಹಣದ ಜಲಡನ್ುೂ ಹಿಡಿಯಲ್ು ಸಲದಯವಲಗುವ್ುದಿಲ್ಾ. ಮನಲ್ ಒಪ್ಪಿಂದದಲಿಾ 
ನ್ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಗೆನೋ-ಲ್ೆೈವ್ ದಿನಲಿಂಕಗಳು ಮತುು ವಿತರಣಲ ನ್ನರಿೋಕ್ಷಗೆಳನ್ುೂ ಸಲಕಷ್ುಟ 
ಬದಲ್ಲಯಿಸ್ಲ್ಲಯಿತು ಮತುು ಯೋಜನೆಯನ್ುೂ ಪ್ನಣಯಗೆನಳಿಸ್ಲ್ು ಅಗತಯವಿರುವ್ ಸ್ಮಯ ಮತುು 
ವೆಚಚವ್ನ್ುೂ ಇಲ್ಲಖ ೆ ನ್ನಗದಿ ಮಲಡಲಿಲ್ಾ. ಎಮ್ಐಎಸ್ ವ್ರದಿಗಳ ತಯಲರಿಕೆಯಲಿಾನ್ ದೆನೋಷ್ಗಳು, 
ಸಲಕಷ್ಟಟರದ ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ ನ್ನಯಿಂತರಣಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಲಗುವ್ ಇನ್ಪ್ುಟ್ ದೆನೋಷ್ಗಳು ಇತ್ಲಯದಿಗಳನ್ುೂ ಸ್ಹಲ 
ಗಮನ್ನಸ್ಲ್ಲಯಿತು. ಹಲ್ವಲರು ಯೋಜಿತ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಲಯಲಯರಿಂಭ ಮಲಡದೆೋ 
ಇರುವ್ುದರಿಿಂದ ನ್ನಯೋಜಿಸ್ಲ್ಲದ ಮಲಡನಯಲ್ಗಳು ಅಪ್ನಣಯವಲಗಿದದವ್ು.  
ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದಲಿಾನ್ ದಿೋರ್ಯ ವಿಳಿಂಬವ್ು ಕೆ1ನ್ ಸ್ಮಲನಲಿಂತರ ಕಲಯಲಯಚರಣೆ ಮುಿಂದುವ್ರೆಸ್ುವ್ 
ಅಗತಯವ್ನ್ುೂ ಉಿಂಟುಮಲಡಿತುು, ಇದರ ಪ್ರಿಣಲಮವಲಗಿ ಯಲವ್ುದೆೋ ಪ್ರಸ್ಪರ ಸ್ಿಂಪ್ಕಯವಿಲ್ಾದ ಎರಡು 
ಪ್ರತ್ೆಯೋಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಾ ಹಣಕಲಸಿನ್ ದತ್ಲುಿಂಶವ್ನ್ುೂ ಗರಹಿಸ್ಲ್ು ಕಲರಣವಲಯಿತು ಹಲಗಲಗಿ, ಉನ್ೂತ ನ್ನವ್ಯಹಣಲ 
ತಿಂಡಕೆಕ ತಮಮ ನ್ನಧ್ಲಯರವ್ನ್ುೂ ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಮಗರ ಹಣಕಲಸಿನ್ ಮಲಹಿತಯನ್ುೂ ಒದಗಿಸ್ುವ್ಲಿಾ ಕೆ2ವಿನ್ 
ಸಲಮರ್ಥಯಯವ್ನ್ುೂ ಸಿೋಮಿತಗೆನಳಿಸಿದಿಂತ್ಲಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ ತನ್ೂ ವ್ರದಿಗಳಲಿಾ ಅಸ್ಮಿಂಜಸ್ವಲದ 
ಮಲಹಿತಯನ್ುೂ ಉತ್ಲಪದಿಸ್ುವ್ ನ್ನದಶಯನ್ಗಳನ್ುೂ ಗಮನ್ನಸ್ಲ್ಲದ ಕಲರಣ ಅಿಂತಮ ಫಲಿತ್ಲಿಂಶಗಳ 
ವಿಶಲಿಸಲಹಯತ್ೆಯನ್ುೂ ಪ್ರಶಲೂಹಯಗೆನಳಿಸಿದೆ.  

ಯೋಜನೆಯ ಭದ್ರತೆ 
ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ನ್ಲಿಾ ಗಮನ್ನಸ್ಲ್ಲದ ಭದರತ್ಲ ದುಬಯಲ್ತ್ೆಗಳು ಸ್ನಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಯಕ ಮಲಹಿತಯನ್ುೂ 
ಸ್ಿಂಬಿಂಧಸಿರದ ಜನ್ರು ಪ್ಡೆಯುವ್ ಮತುು ದುರುಪ್ಯೋಗಕಕೆ ಒಡುುವ್ ಸಲಮರ್ಥಯಯವ್ನ್ುೂ ಹೆನಿಂದಿವೆ 
ಮತುು ಹಲಗಲಗಿ, ಮಲಹಿತಯ ಗೌಪ್ಯತ್ೆ ಮತುು ಸ್ಮಗರತ್ಯೆಿಂದಿಗ ೆರಲಜಿ ಮಲಡಿಕನೆಳುಳವ್ ಅಪಲಯವ್ನ್ುೂ 
ಎದುರಿಸ್ುತುವ.ೆ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ೂ. ಲಿಪ್ಲೋಕರಣ ಮತುು ಡಿಜಿಟಲ ಸ್ಹಿಯಿಂದಿಗೆ ಆನ್ಲ್ೆೈನ ದತ್ಲುಿಂಶ 
ವಿನ್ನಮಯವ್ನ್ುೂ ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ಲ್ಲಗಿದದರನ, ನ್ನರಲಕರಣೆ ತಪ್ಲಪಸ್ುವ್ ಕಲಯಯವಿಧ್ಲನ್ಗಳು ಜಲರಿಯಲಿಾಲ್ಾ. 
ಮಿಂಜನರಲತ ಆದೆೋಶದ ಮಲಹಿತ ಮತುು ಉಪ್-ವೋಚರ ಮಲಹಿತಯ ಅನ್ುಪ್ಸಿಥತಯ ಜೆನತ್ೆಗೆ 
ದೆನೋಷ್ಪ್ನಣಯ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದಿಿಂದಲಗಿ ಕೆ2ವಿನ್ ಅಡಿಯಲಿಾ ರಚಿಸ್ಲ್ಲದ ವೋಚರ್ಗಳನ್ುೂ 
ಅಪ್ನಣಯಗೆನಳಿಸಿದಿಂತ್ಲಗಿದೆ ಮತುು ವೋಚರ್ಗಳ ಮಲನ್ವ್ಚಲಲಿತ ರವಲನಯೆನ್ುೂ ಬದಲಿಸ್ಲ್ು 
ಸಲಕಷ್ಟಟರದಿಂತ್ಲಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲಿಾ ಮಲನ್ವ್ದೆೈಹಿಕ ಕಲಯಯನ್ನವ್ಯಹಣೆ ಮತುು ಬಲಯಕ್ ಎಿಂಡ್ ನ್ನಿಂದ 
ಮಲಹಿತ ಒಳಸೋೆರಿಸ್ುವ್ುದನ್ುೂ ಮುಿಂದುವ್ರಸೆಿದ ಕಲರಣ ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ ಅನ್ುೂ ದತ್ಲುಿಂಶದ ಸ್ಮಗರತ್ ೆಮತುು 
ವಿಶಲಿಸಲಹಯತ್ೆ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧತ ಅಪಲಯಗಳಿಗೆ ಒಡಿುದಿಂತ್ಲಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ, ವಿಫಲ್ ಪಲವ್ತಗಳ 
ಮರುಸ್ಿಂಸ್ಕರಣೆ,  ಇತ್ಲಯದಿಗಳಿಗ ೆಸ್ಮಯದ ನ್ನಗದಿ ಮಲಡಿಲ್ಾದಿರುವ್ುದು, ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ್ ದಕ್ಷ್ತ್ೆಯ 
ಮೋಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಲಮ ಬಿೋರಿತು. 
ಮೋಲ್ವಿಚಠರಣೆ ಮತ್ುು ಮೌಲ್ಯಮಠಪನ 
ಮರುವಿನ್ನಯೋಗಗಳು, ನ್ನಧಗಳ ಅದಯಪ್ಯಣೆ ಇತ್ಲಯದಿಗಳಿಗ ೆಸ್ಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳನ್ುೂ ಹಸ್ುಚಲಲಿತ 
ಕ್ರರಯೆಗಳ ಮನಲ್ಕ ನ್ನವ್ಯಹಿಸ್ುವ್ುದರಿಿಂದ ಆಯವ್ಯಯ ಸ್ಿಂಪ್ನ್ನಮಲ್ಗಳ ಸ್ಮರ್ಥಯ ಹಿಂಚಿಕೆ ಮತುು 
ಅವ್ುಗಳ ಮೋಲಿಿಚಲರಣೆಯು ಬಲಧತಗೆನಿಂಡಿತು. ಸಲವ್ಯಜನ್ನಕ ನ್ನಧಯಿಿಂದ ಸೆಳಯೆಲ್ಲದ ಹಣ ಮತುು 
ಅದರ ಅಿಂತಮ ಬಳಕಯೆ ಬಗೆೆ ಆರಿಂಭದಿಿಂದ ಅಿಂತಯದವ್ರಗೆನ ಮೋಲಿಿಚಲರಣ ೆ ಮಲಡಲ್ು ಕೆ2 
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ಸ್ಮರ್ಥಯವಲಗಿಲ್ಾ. ಬಿಲ್ಗಳ ಮನಲ್ಕ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಸ್ಿರನಪ್ದಲಿಾ ಸೆಳಯೆಲ್ಲದ ಹಣಕಕೆ ಅಿಂತಮ ವೆಚಚದ 
ವಿವ್ರಗಳನ್ುೂ ಸ್ಲಿಾಸ್ುವ್ಲಿಾ ನ್ನಯನ್ತ್ೆಗಳಿದದವ್ು. ಪಲವ್ತಗಳನ್ುೂ ಹಲ್ವ್ು ಬಲರಿ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗೆನಳಿಸ್ುವ್ುದು, 
ಪಲವ್ತಗಳನ್ುೂ ಲ್ೆಕಕದಲಿಾ ಸೆೋರಿಸ್ದಿರುವ್ುದು ಮುಿಂತ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ುೂ ಗಮನ್ನಸ್ಲ್ಲಯಿತು, ಇದು 
ಸ್ಮನ್ಿಯ ಕಲಯಯವಿಧ್ಲನ್ ಸಲಕಷ್ಟಟರಲಿಲ್ಾ ಎಿಂಬುದನ್ುೂ ಸ್ನಚಿಸ್ುತುದೆ. ಯೋಜನೆಯ 
ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳಿಗ ೆ ಬಳಸಿಕೆನಳಳಲ್ಲದ ಮಲಸ್ಟರ ದತ್ಲುಿಂಶವ್ನ್ುೂ ಸ್ಿಂಪ್ನಣಯವಲಗಿ 
ದಲಖಲಿಸ್ಲ್ಲಗಿರಲಿಲ್ಾ ಮತುು ಇಿಂದಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಲಗಿರಲಿಲ್ಾ. ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದ ನ್ನಣಲಯಯಕ 
ಅವ್ಧಯಲಿಾ ಅಧಕಲರಸ್ಥ ಸ್ಮಿತಯು ಯೋಜನೆಯ ನ್ನಯತಕಲಲಿಕ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆ 
ಕೈೆಗನೆಳಳದಿರುವ್ುದರಿಿಂದಲಗಿ ಸ್ಕಲಯರದ ಮಟಟದಲಿಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೋಲಿಿಚಲರಣೆಯು ಬಲ್ಹಿೋನ್ವಲಗಿತುು. 
ಹಿೋಗಲಗಿ, ಕೆ1ಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಚನ್ ಸ್ುಧ್ಲರಣೆಯ ಮಹತ್ಲಿಕಲಿಂಕ್ಷಯೆ ಉದೆದೋಶಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಲುಪ್ಲಸ್ಲ್ಪಟಟ ಕೆ2 
ಯೋಜನೆಯನ್ುೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಿಂಪ್ನಣಯವಲಗಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ಲ್ಲಗಿಲ್ಾ ಮತುು ನ್ನಯೋಜಿಸ್ಲ್ಲಗಿಲ್ಾ. 
ಯೋಜಿಸಿದ 10 ವ್ಷ್ಯಗಳ ನ್ಿಂತರವ್ೂ, ಕೆ2 ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ವ್ು, ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ನ್ನರಿಂತರ ಸ್ವಲಲಿನ್ 
ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಯೆಲಗಿ ಮುಿಂದುವ್ರೆದಿದೆ. ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ, ಸ್ಕಲಯರದ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಲ್ಯದ ವಿವಿಧ 
ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳನ್ುೂ ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ುವ್ ಸಲಮರ್ಥಯಯ ಹೆನಿಂದಿದ ಒಿಂದು ಸ್ಮಗರ ಹಣಕಲಸ್ು ನ್ನವ್ಯಹಣಲ 
ವ್ಯವ್ಸೆಥಯಲಗಿ ಇನ್ನೂ ರನಪ್ುಗನೆಿಂಡಿಲ್ಾ. 

ಶಿಫಠರಸುಗಳು 
ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ಶಫಲರಸ್ುಗಳನ್ುೂ ಮಲಡಲ್ಲಗಿದೆ: 

ರಠಜಯ ಸರ್ಠಣರ : 
❑ ಕೆ2 ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ ಮನಲ್ಕ ತರಲ್ಲಗಿರುವ್ ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಿಂಸ್ಕರಣಲ ಪ್ದಿತಗಳಲಿಾನ್ ಬದಲ್ಲವ್ಣೆಗಳನ್ುೂ 

ಪ್ರದಶಯಸ್ಲ್ು ಮತುು ವೋಚರ್ಗಳ ವಿದುಯನಲಮನ್ ಪ್ರಸ್ರಣವ್ನ್ುೂ ಸ್ುಲ್ಭಗನೆಳಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಕಲಯರವ್ು 
ಹಣಕಲಸ್ು ಕೈೆಪ್ಲಡಿಗಳ ಪ್ರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ುೂ ತಿರಿತಗೆನಳಿಸ್ಬೆೋಕು. 

❑ ಭಲರತೋಯ ಸ್ಕಲಯರಿ ಲ್ೆಕಕಪ್ತರ ವ್ಯವ್ಸೆಥಯ ಅನ್ುಸ್ರಣೆಗ ೆಅನ್ುಕನಲ್ವಲಗುವ್ಿಂತ್ೆ ಕೆ2 ಸ್ನಕುವಲದ 
ಭಲರತೋಯ ಸ್ಕಲಯರಿ ಲ್ೆಕಕಪ್ತರ ವ್ಯವ್ಸೆಥಯ ಕಲಯಯನ್ನವ್ಯಹಣೆಗಳನ್ುೂ ಒದಗಿಸ್ುತುದೆ ಎಿಂದು 
ಸ್ಕಲಯರವ್ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆನಳಳಬಹುದಲಗಿದೆ. 

❑ ಕೆ2 ಒಪ್ಪಿಂದದ ನ್ನವ್ಯಹಣೆಯ ವೆೈಫಲ್ಯಗಳಿಿಂದ ಅರಿತ ಅಿಂಶಗಳನ್ುೂ ಸ್ಿಂಯೋಜಿಸ್ುವ್ ಮನಲ್ಕ 
ಸ್ಕಲಯರವ್ು ಸಲಫ್ಟ್ವೆೋರ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಕು ಮಲಗಯಸ್ನಚಿಗಳನ್ುೂ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. 

❑ ಕಲನ್ನಿಗರೋೆಷ್ನ ನ್ನವ್ಯಹಣೆ, ಕಲಯಯತಿಂತರದ ನ್ನಯಿಂತರಣ, ಗುರುತನ್ ನ್ನವ್ಯಹಣೆ, ಸೆನೋಸಯ ಕನೆೋಡ 
ಮಲಲಿೋಕತಿ ಇತ್ಲಯದಿಗಳಿಗ ೆ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಅತುಯತುಮ ಪ್ದಿತಗಳನ್ುೂ ಸ್ಕಲಯರವ್ು 
ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆನಳಳಬಹುದಲಗಿದೆ. 

❑ ನ್ನರಿೋಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳನ್ುೂ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಇ-ಸ್ಿಂಗರಹಣೆ, ಹೆಚ್ಆರ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮುಿಂತ್ಲದ ಪ್ರಮುಖ 
ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಏಕ್ರೋಕರಣ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳನ್ುೂ ಪ್ನಣಯಗೆನಳಿಸ್ುವ್ುದನ್ುೂ ಸ್ಕಲಯರ 
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆನಳಳಬೆೋಕು. 
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❑ ಸ್ನಕು ಯೋಜನಲ ವಿತರಣೆಗಳು ಮತುು ಪ್ರಸ್ಪರ ಅಿಂಗಿೋಕಲರವ್ನ್ುೂ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆನಳಳಲ್ು ಸ್ಕಲಯರವ್ು 
ಸಲಫ್ಟ್ವೆೋರ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ೆಸ್ಮಪ್ಯಕ ಕಲಯಯವಿಧ್ಲನ್ಗಳನ್ುೂ ನ್ನಗದಿಪ್ಡಿಬೆೋಕು.  

❑ ನ್ನಯತಕಲಲಿಕವಲಗಿ ಭದರತ್ೆ ಮತುು ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ ಕಲಯಯಕ್ಷ್ಮತ್ಯೆ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಕೆಕ 
ಸ್ಿಂಬಿಂಧಸಿದಿಂತ್ೆ ಸ್ಕಲಯರವ್ು ಭಲರತ ಸ್ಕಲಯರದ ಮಲಗಯಸ್ನಚಿಗಳನ್ುೂ ನ್ನದಿಯಷ್ಟಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದು/ 
ಅಳವ್ಡಿಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. 

ಯೋಜನಠ ನಿರೆೋಣಶಕರು: 
❑ 2024ರ ವೆೋಳಗೆೆ ಕೆ2ವ್ನ್ುೂ ಗುತುಗೆದಲರರ ಹೆನರತ್ಲಗಿ ಸ್ಿತಿಂತರವಲಗಿ ಕಲಯಯನ್ನವ್ಯಹಿಸ್ಲ್ು 

ಅನ್ುವಲಗುವ್ಿಂತ್ೆ ಅದರ ಸಿದಿತ್ೆಯನ್ುೂ ನ್ನಣಯಯಿಸ್ಲ್ು ನ್ನಗಯಮನ್ ನ್ನವ್ಯಹಣಲ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದನ್ುೂ ಕೆ2 ಅಿಂತಮಗೆನಳಿಸ್ಬೋೆಕು ಮತುು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬೆೋಕು. ಕಲಯಲಯಚರಣೆ ಮತುು 
ನ್ನವ್ಯಹಣೆ ಅವ್ಧ ಮುಗಿದ ನ್ಿಂತರ ಸ್ಿತಿಂತರವಲಗಿ ಬದಲಿ ಪಲಲ್ುದಲರನ್ನ್ುೂ ಆಯೆಕ ಮಲಡುವ್ 
ಸಲಮರ್ಥಯಯದ ಬಗೆಗ ೆಅದರ ಸಿಥತಯನ್ುೂ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸ್ಬೋೆಕು ಮತುು 2024ರಲಿಾ ಕಲಯಲಯಚರಣೆ ಮತುು 
ನ್ನವ್ಯಹಣೆ ಅವ್ಧಯ ವಿಸ್ುರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ಅದರ ಕಲಯಯತಿಂತರದ ಸಿಥತಯನ್ುೂ 
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆನಳಳಲ್ು ಅವ್ಲ್ಿಂಬನೆಯ ಯಲವ್ುದೆೋ ಸ್ಿಂದೆೋಹಗಳನ್ುೂ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಬೋೆಕು. 

❑ ಸ್ಮಗರ ದತುಸ್ಿಂಚಯವ್ನ್ುೂ ಹೆನಿಂದಲ್ು ಅನ್ುವಲಗುಿಂತ್ ೆ ನ್ನಗದಿತ ವೆೋಳಲಪ್ಟ್ಟಟಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಲಗಿ 
ಕೆ1ನ್ನಿಂದ ಕೆ2ವಿಗೆ ದತ್ಲುಿಂಶದ ವ್ಗಲಯವ್ಣೆ ಕೈೆಗನೆಳಳಬೆೋಕು. 

❑ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ದನರುಗಳ ಸ್ಕಲಲಿಕ ಮತುು ಪ್ರಿಣಲಮಕಲರಿ ಪ್ರಿಹಲರವ್ನ್ುೂ ಮೋಲಿಿಚಲರಣೆ ಮಲಡಲ್ು 
ಪ್ರತಕ್ರರಯೆ ಮತುು ತೋರುವ್ಳಿ ಕಲಯಯವಿಧ್ಲನ್ವ್ನ್ುೂ ಸಲಥಪ್ಲಸ್ಬೋೆಕು. 

❑ ಕಲಲ್ಲಿಂತರದಲಿಾ ದಲಖಲಿಸಿರುವ್ ದತ್ಲುಿಂಶದ ಬಲ್ದಿಿಂದ ಕೆ2 ಟೆರಿಂಡ ವಿಶೆಾೋಷ್ಣ ೆಮತುು ವಲಸ್ುವಲಿಂಶ 
ವ್ರದಿಗಳನ್ುೂ ಒದಗಿಸ್ುವ್ ಸಲಮರ್ಥಯಯವ್ನ್ುೂ ಹೆನಿಂದಿರುವ್ ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳನ್ುೂ 
ನ್ನಮಿಯಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. 

❑  ವಿಫಲ್ವಲದ ಪಲವ್ತಗಳ ಮರುಸ್ಿಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಿಥತಯನ್ುೂ ನ್ನಕಟವಲಗಿ ಮೋಲಿಿಚಲರಣೆ ಮಲಡಲ್ು 
ಡಿಡಿಒಗಳಿಗ ೆ ವ್ರದಿಯಿಂದನ್ುೂ ಒದಗಿಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. ವಿಫಲ್ವಲದ ಪಲವ್ತ ಬಿಲ್ಗಳ 
ಮರುಸ್ಿಂಸ್ಕರಣೆಗಲಗಿ ವೆೋಳಲಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುೂ ಸ್ಹ ಸ್ನಚಿಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. 

❑ ಕೆ2 ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದಲಿಾ ಬಳಸ್ಲ್ು ಅಧಕೃತ ದಲಖಲ್ೆಯಲಗಿ ಕಲಯಯನ್ನವ್ಯಹಿಸ್ಲ್ು 
ನ್ನೋತಗಳು/ಮಲಗಯಸ್ನಚಿಗಳನ್ುೂ ಅನ್ುಮೋದಿಸ್ಬೆೋಕಲಗಿದ.ೆ  

❑ ಕೆ2 ಮನಲ್ಸೌಕಯಯದ ಎಲ್ಲಾ ರ್ಟಕಗಳನ್ುೂ ಒಳಗೆನಿಂಡ ಭದರತ್ಲ ಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯನ್ುೂ ಆದಯತ್ೆಯ 
ಆಧ್ಲರದ ಮೋಲ್ೆ ಕೈೆಗನೆಳಳಬಹುದಲಗಿದೆ. ಇಿಂದಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಲದ ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ್ಗಳನ್ುೂ ಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಯ 
ನ್ಿಂತರ ಮಲತರವೆೋ ಉತ್ಲಪದನಲ ಪ್ರಿಸ್ರಕಕೆ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಲಡಲ್ಲಗುತುದೆ ಎಿಂಬುದನ್ುೂ 
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆನಳಳಲ್ು ಅಿಂತಹ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆಗಳನ್ುೂ ನ್ವಿೋನ್/ತದುದಪ್ಡಿಗೆನಳಿಸಿದ 
ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳಿಗನ ಅನ್ಿಯವಲಗುವ್ಿಂತ್ೆ ಮಲಡಬೆೋಕು.  

❑ ಬದಲ್ಲಗುತುರುವ್ ತಿಂತರಜ್ಞಲನ್ದನೆಿಂದಿಗೆ ವಿಕಸ್ನ್ಗೆನಳುಳವ್ ಯೋಜನೆಯ ದಿಕಕನ್ುೂ ಪ್ರದಶಯಸ್ಲ್ು 
ಮತುು ದಲಖಲಿಸ್ಲ್ು ಕಲಯಯತಿಂತರದ ಯೋಜನೆಯನ್ುೂ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸ್ುವ್ುದನ್ುೂ ಕ೨ೆ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ.  
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❑ ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದ ಮೋಲ್ೆ ಉದೆದೋಶತ ಮಟಟದ ನ್ನಯಿಂತರಣವ್ನ್ುೂ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಅಪ್ಲಾಕೋೆಶನ,  
ದತುಸ್ಿಂಚಯವ್ನ್ುೂ ಮತುು ಭದರತ್ೆಯನ್ುೂ ಒಳಗೆನಿಂಡಿರುವ್ ಪ್ರಿಣಿತರ ತಿಂಡವ್ನ್ುೂ ಕೆ2 
ಸಲಥಪ್ಲಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. 

❑ ಬಳಕ ೆ ಪ್ರಮಲಣಪ್ತರಗಳ ಸ್ಲಿಾಕೆಯನ್ುೂ ಮೋಲಿಿಚಲರಣೆ ಮಲಡಲ್ು ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳನ್ುೂ 
ಒದಗಿಸ್ುವ್ ಮನಲ್ಕ ಅನ್ುದಲನ್ದ ಸ್ಕಲಲಿಕ ಮತುು ಪ್ರಿಣಲಮಕಲರಿ ಬಳಕಯೆನ್ುೂ ಮೋಲಿಿಚಲರಣೆ 
ಮಲಡಲ್ು ಕೆ2 ಸ್ನಕು ಕಲಯಯಚಟುವ್ಟ್ಟಕಗೆಳನ್ುೂ ಒದಗಿಸ್ಬಹುದಲಗಿದೆ. 

 
 
 
 
 
ಬೆೆಂಗಳೂರು                             (ಎಸ್. ಶಠೆಂತಿ ಪ್ರರಯ) 

       ಪರಧಠನ ಮಹಠಲೋೆಖಠಪಠಲ್ರು (ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೋಧನೆ-1),  

 

 
 

ಮೋಲ್ುಸಹಿ ಮಠಡಲಠಗಿರ ೆ
 
 
 
 
ನರ್ರಹೆಲ್ವ      (ಗಿರಿೋಶ್ ಚೆಂದ್ರ ಮುಮುಣ) 

          ಭಠರತ್ದ್ ಲೆಕಕನಿಯೆಂತ್ರಕರು ಮತ್ುು ಮಹಠಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೋಧಕರು 
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ಅನುಬಂಧ-೨.೨ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.6.5 ಪುಟ 19) 

ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನುು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ ಹೆಚುುವರಿ ಆರ್ಥಾಕ್ 
ಹೊರಯೆನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್:ಖೆ್ು 

  

ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಪರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರರಂಭದ ದಿನಾಂಕ್ 18 ಅಕ್ೂುೇಬರ್ 2011 
ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಪರಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಂತ್ವನುು ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೋಕಿದು ದಿನಾಂಕ್ 19 ಫ್ಬಿವರಿ 2013 

ಎಮ್್ಎಸ್್ಎ ಪರಕಾರ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆ ಅವಧಿಯ 
ಪಾರರಂಭದ ದಿನಾಂಕ್ 

19 ಫ್ಬಿವರಿ 2013 

ಅಭಿವೃದಿಿಯ ನಂತ್ರ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ನ ವಾಸುವಿಕ್ ಕಾರ್ಾಾರಂಭದ 
ದಿನಾಂಕ್ 

ಸ್ಪುಂಬರ್ 2015 

ಮೊದಲ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ನ ಕಾರ್ಾಾರಂಭದಿಂದ ಆರು ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಯನುು 
ಪೂಣಾಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ್ 

ಸ್ಪುಂಬರ್ 2021 

ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದದ ನವಿೋಕ್ರಣದ ದಿನಾಂಕ್ ಸ್ಪುಂಬರ್ 2019 
ಮೂಲ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದ 
ವೆಚು 

₹34.29 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಮೂಲ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ವಷ್ಾವಂದಕೆಕ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದದ ಅನುಪಾತ್ದ ವೆಚು 

₹5.71 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಪರಿಷ್ೃತ್ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ಐದು ವಷ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ 
ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ ವೆಚು 

₹125.44 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಮೂಲ ಒಪಪಂದದ ಪರಕಾರ ವಷ್ಾವಂದಕೆಕ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಒಪಪಂದದ ಅನುಪಾತ್ದ ವೆಚು 

₹25.08 ಕೂ್ೇಟಿ 

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲು ಆರಂಭಿಕ್ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಾಾರಂಭ 
ದಿನಾಂಕ್ವನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಎರಡ್ು ವಷ್ಾಗಳ ಕಾಲ ವೆೋಳಾಪಟ್ಟಟ 
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ನಿವಾಹಣೆಯ 
ಅವಧಿಯ ನಷ್ಟ 

ಕನಿಷ್ಾ 2 ವಷ್ಯಗಳು 

ತ್ಪ್ಪಪಸಬಹುದಾಗಿದು ಹೆಚುುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರ ೆ
(2*25.08 ಕೊೋಟ್ಟ=50.17 ಕೊೋಟ್ಟ-2*5.71 ಕೊೋಟ್ಟ= 11.42 ಕೊೋಟ್ಟ) 

₹38.75 ಕೂ್ೇಟಿ 
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ಅನುಬಂಧ-೨.3 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.7.೧ ಪುಟ 25) 

ಎಸ್್ಆರ್್ಎಸ್್, ಎಸ್್ಡಿಡಿ ಮತ್ುು ಎಸ್್ಆರ್್ಎಸ್್ ಸಮೋಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ವಾರು ಸಿಿತ್ರ 
 

ಕಿಮ 
ಸಂಖ್ಯ ಮಾಡೂಯಲ್ ಹ್ಸರು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ 

ಸಿೆತ್ತ/ದಾಖಲಾತ್ತ 

ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ 
ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 
ದ್ಧನ್ಾಂಕ 

ಎಸ್ಡಿಡಿ ಸಿೆತ್ತ 
ಎಸ್ಡಿಡಿ ಸಹಿ 
ಮಾಡಿದ 
ದ್ಧನ್ಾಂಕ 

ಇಲಾಖ್ಯಂದ 
ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ 

ದಾಖಲರ್್ ಸಮೇಕ್ಷ ್
1 ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 15-೦೩-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
2 ಬಿಲ್ ಸಂಸಾರಣ್ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 29-೦೫-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
3 ಎಸ್ಎಸ್ಪ್ಲ (ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 08-೦೭-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
4 ಬಿಎಮ್್ಎಸ್ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 08-೦೭-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
5 ಬಿಲ ತ್ರಾರಿಕ ್ಮತ್ುಿ ಸಲಿಲಕ ್(ಆವೃತ್ತ ಿ

1.4) 
ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೦೮-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 

6 ಪ್ಲಂಚ್ಣಿ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 31-೦೮-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
7 ಎನ್್ಪ್ಲಎಸ್ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 31-೦೮-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
8 ಠ್ೇವಣಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 05-೧೦-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
9 ಪಾವತ್ತ್ಅಧಿಕಾರ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 22-೧೦-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
10 ಪ್ಲಆರ್ಐ್ಲಕ್ಾಗಳು್(ಆವೃತ್ತಿ 1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 27-೧೨-13 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
11 ಬಜ್ಟ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 02-೦೧-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
12 ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್- ಸಾಂಸಿೆಕ್ರಚ್ನ್್ 

(ಆವೃತ್ತಿ 1.4) 
ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೦೩-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

12a ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್ –್ಎಮ್್ಡಿಎಮ್್ 
(ಆವೃತ್ತಿ 1.4) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೦೩-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

12b ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್ - ಸಾಮಾನಯ ಕಾರ್ಯ 
ಮತ್ುಿ ಭದಿತ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 29-೦೫-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

12c ಸಾಮಾನಯ್ಆಡಳಿತ್ - ಕಾರ್ಯಹರಿವು  
(ಆವೃತ್ತಿ 1.5) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 26-೦೮-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

13 ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ಸಂಕಲ್ನ (ಆವೃತ್ತ ಿ1.3) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 12/12/2014, 
18/02/2015, 
23/02/2015, 
23/04/2015, 
18/2/2016 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

14 ಹ್ಚ್ಬಿಎ್ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.2) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 06-೦೬-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಭಾಗಶಃ 
ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 

15 ಭಧಿತ್್ಕ್ೂಠಡಿ್ಮತ್ುಿ ದಾಸಾನಿು 
ನಿವಯಃಣ್್(ಆವೃತ್ತಿ 1.2) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 09-೦೬-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

16 ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್ಾ್ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ (ಆವೃತ್ತಿ 
1.1) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 09-೦೬-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

17 ದಾಖಲ್್ನಿವಯಹಣಾ್ವಯವಸ್ೆ್(ಆವೃತ್ತ ಿ
1.1) 

ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 20-೦೮-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 

18 ಆರ್ಥಯಕ್ನಿವಯಹಣ ್(ಆವೃತ್ತ ಿ1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 11-೧೧-14 ಇನೂು್ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
19 ಬಜ್ಟ್್ತ್ರಾರಿಕ್್(ಆವೃತ್ತಿ 1.2) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 19-೧೨-14 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
20 ಖಜಾನ್್್ತ್ಪಾಸಣ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.1) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 01-೦೧-16 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ 
21 ನಗದು್ನಿವಯಹಣ್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.4) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 17-೦೨-16 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಜುಲೈ್ 2017 ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
22 ಎನ್್ಟಿಟಿ (ಆವೃತ್ತಿ 1.1) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 18-೦೮-18 ಇನೂು್ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
23 ಎಎಲ್ಎಮ್್ (ಆವೃತ್ತಿ 1.0) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 18-೦೮-18 ಇನೂು್ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಲಿಲಸಿಲ್ಲ ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
24 ವ್ಚ್ಚ್ಮೇಲಿವಚಾರಣ್್(ಆವೃತ್ತ ಿ1.1) ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ 18-೦೮-18 ಪೂಣಯಗ್ೂಂಡಿದ ್ ಅಕ್ೂುೇಬರ್ 

2019 
ಸಮೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
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ಅನುಬಂಧ-೨.೪ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೨.೮.೩ ಪುಟ 33) 

ಸಿಸಿಎನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನುು ತೊೋರಿಸುವ ಕೊೋಷ್ಟಕ್ 
ಸಿಸಿಎನ್್್
ಸಂಖ್ಯ 

ಭಾಗ್ಎ್–್ಪಾಿರಂಭ ಭಾಗ್ಬಿ್-್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಬದಲಾವಣೆಯ್ವಿವರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ್ಕಾರಣ ಪರಿಹಾರದ್ಸಂಕ್ಷಿಪು್
ವಿವರಣೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಎಸಿಸಿಸಿಆರ್್ 
18 

ಇ-ಸಿವೇಕೃತ್ತ ಪಾವತ್ತಪಟಿುರ್ನುು 
ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗಿದುದ ಮತ್ುಿ ಪಾವತ್ತ 
ಸಿೆತ್ತರ್ನುು ಬಾಯಂಕ್ನಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲದ್ಧರುವ ಚ್ಲ್ನ್್ಗಳ 
ಪಾವತ್ತ ಸಿೆತ್ತರ್ನುು ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸಲ್ು 
ಬದಲಾವಣ್ ವಿನಂತ್ತ 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಎಸಿಆರ್್ 10 ತ್ತದುದಪಡಿ ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಸಲಿಲಕ್ : 
೧. ಬಾಹಯ ಏಜ್ನಿಿ ಪಾವತ್ತಗಾಗಿ ಸಿಸುಮ್ 
ತ್ತದುದಪಡಿರ್ನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಾರದು 
(ವೇಚ್ರ ಸಂಖ್ಯ) 
೨.  ಸಿಆರ್ ಅನುು ರಚಿಸುವಾಗ 
ವೇಚ್ರ /ಚ್ಲ್ನ್್ನ ವಿವರಗಳನುು 
ಪಡ್ರ್ಲ್ು ವೇಚ್ರ ಸಂಖ್ಯ 
ನ್್ೂೇಡಿ/ಚ್ಲ್ನ್ ಹ್ೈಪರ್ಲಿಂಕ ನ್್ೂೇಡಿ 
ಆಯ್ಕಾ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿ 
೩. ವಷ್ಯ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದ ತ್ತದುದಪಡಿ : ಆರ್ಥಯಕ 
ವಷ್ಯದ ಬದಲ್ು ಕಾಯಲ್ಂಡರ್  ವಷ್ಯ 
ತ್ೂೇರಿಸಬ್ೇಕು 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಎಸಿಆರ್್ 15 ಅವಧಿ ಮೇರಿದ ಶಲ್ುಾಗಳ 
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ 
ಕಡಿಮಗ್ೂಳಿಸುವಿಕ್ಗ್ ಕಛ್ೇರಿ 
ಮುಖಯಸೆರ ಪಾತ್ಿಕ್ಾ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುಕೂಲ್ತ್ 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಬಿಸಿ 10 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು: 
ಹಣ ಸಿವೇಕೃತ್ತದಾರರಿಗ್ 
(ಡಿಡಿಒ/ಸಿಒ/ಸಿಸಿಒ/ಡಿಡಿಒಗಳ ಗುಂಪು) 
ಅವರಿಗ್ ಬಿಡುಗಡ್ರಾದ ಹಣದ 
ಕುರಿತ್ು  ಎಸ್ಎಂಎಸ ಸೂಚ್ನ್್ರ್ನುು 
ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕು 

ಪ್ಲಎಸ್ ಅವರ್ೂಂದ್ಧಗ್ 
ಚ್ಚಿಯಸಿದಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಎಮ್್ಡಿಎಮ್್ 
25 

ಪಿತ್ತ ಆರ್ವಯರ್ ಸಾಲಿಗ್, ಬಿಲ್ 
ಪಿಕಾರ-ಕ್ಲೈಮ್್  ಪಿಕಾರ-ಮೊತ್ಿದ 
ಮತ್ತರ್ ಅನುಸಾರ ಸಿಎಸ್ಒ ಆಯ್ಕಾಗ್ 
ಬದಲಾವಣ್ ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕು 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ಆರ್್ಇಸಿ 13 ಜಿಎಸ್ಟಿ/ವಾಯಟ್ ಮರುಪಾವತ್ತ ಆದ್ೇಶ 
ಮತ್ುಿ ಬಿಲ ರಚ್ನ್್ ಪರದ್ರ್ಲಿಲ  
ಜಿಎಸ್ಟಿ/ವಾಯಟ್ ಮರುಪಾವತ್ತ 
ತ್ರಾರಕ ಕಾರ್ಯಕಾಾಗಿ  ಡಿಡಿಒ 
ಪಾತ್ಿದ ದೃಢೇಕರಣವನುು 
ತ್ಗ್ದುಹಾಕುವುದು. 

ಪ್ಲಎಮ್್ರ್ು ಅವರಿಂದ 
ವಿನಂತ್ತ ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 

ʼಭಾಗ ಎʼನಲಿಲನ 
ಬದಲಾವಣ್ 
ವಿವರಣ್ರ್ಲಿಲ 
ವಿಶದ್ಧೇಕರಿಸಿರುವಂತ್ 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧.೧ ಪುಟ 38) 
ಪರಕಿರಯೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಠನದ ಸಿಿತ್ರ 

ಹಂತ್-I ಹಂತ್-II 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ ಒಟ್ುಟ್ಉಪ್

ಪರಕಿರಯೆಗಳು 
ಉತಾಪದನೆಯಲ್ಲು್

ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು 
ನಿಯೋಜಿಸ 
ಬೆೋಕಾಗಿದುುದು ಮಾಡ್ೂೆಲ್ ಒಟ್ುಟ್ಉಪ್

ಪರಕಿರಯೆಗಳು 
ಉತಾಪದನೆಯಲ್ಲು್
ನಿಯೋಜಿಸಿರಿವುದು 

ನಿಯೋಜಿಸ 
ಬೆೋಕಾಗಿದುುದು 

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ್ಸಂಕ್ಲನ 21 8 13 ಆಸಿ್ಿಮತ್ು್ಿ
ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್್
ನಿವಯಹಣ್ 

25 0 25 

ಬಿಎಮ್್ಎಸ್್/ 
ಡಿಬಿಟ್ಟ 

22 20 2 ಲಕ್ಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್ಾ್
ಮೇಲಿವಚಾರಣ ್

3 0 3 

ಬಿಪ್ಪ 94 90 4 ಆರ್ವಯರ್್
ತ್ರಾರಿಕ ್

28 0 28 

ಬಿಪ್ಪಎಸ್್ 284 281 3 ನಗದು್ನಿವಯಹಣಾ್
ವಯವಸ್ೆ 

3 0 3 

ಆಯವೆಯ್
ನಿಯಂತ್ರಣ 

54 7 47 ಡಿಎಮ್್ಎಸ್ 30 0 30 

ಠೆೋವಣಿಗಳು 101 12 89 ವ್ಚ್ಚ್ನಿವಯಹಣ ್ 4 0 4 
ಎಮ್್ಡಿಎಮ್್ 68 60 8 ಆರ್ಥಯಕ್ನಿವಯಹಣ ್ 12 0 12 
ಎನ್ಪ್ಪಎಸ್್ 38 15 23 ಗೃಹ್ನಿಮಾಯಣ್

ಮುಂಗಡ್ 
2 0 2 

ಸಂಘಟ್ನ ೆ 33 29 4 ಐಎಸ್ಆರ್ 32 0 32 
ಪಾವತ್ರ್ಅಧಿಕಾರ 49 40 9 ಖಜಾನ್್ಯ್ಕೇತ್ರ್

ವಹಿವಾಟುಗಳು 
44 0 44 

ಪ್ಪಂಚಣಿ 45 7 38 ಖಜಾನ್್್ತ್ಪಾಸಣ್ 8 0 8 
ಪ್ಪಆರ್್ಐ 70 43 27     

ಸಿವೋಕ್ೃತ್ರ 47 43 4     

ಎಸ್್ಎಸ್್ಪ್ಪ 13 10 3     

ಒಟ್ುಟ್ಮೊತ್ು 939 665 274 ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ 192 0 192 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೨ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.1.1 ಪುಟ 39) 

ಹಂತ್-೨ರ ಮಾಡ್ೂೆಲ್ಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಠನಗೊಳಿಸದಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಕಿಮ 
ಸಂಖ್ಯ 

ಮಾಡೂಯಲ್ನ 
ಹ್ಸರು ವಿವರಣ್ 

1 ನಗದು 
ನಿವಾಹಣಾ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ ಆದಾರ್ ಸಂಗಿಹಣ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ವ್ಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿನ ವಿವಿಧ ಬಹು 
ಮೂಲ್ಗಳನುು ಸವರ್ಂಚಾಲಿತ್ಗ್ೂಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಕಾಯರದಲಿಲ ಸಂರ್ೇಣಯ ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಪಿರಿ್ಯ್ಕಗ್ 
ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನುು ಹ್ೂಂದ್ಧದ್.  ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ ವಿವಿಧ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ 
ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ಪಾವತ್ತಗಳ ದತಾಂಿಶವನುು ಸಂಗಿಹಿಸುತ್ಿದ್, ಮತ್ುಿ ಪಿತ್ತದ್ಧನ ಅದನುು ಒಟುುಗೂಡಿಸುತ್ಿದ್ 
ಮತ್ುಿ ಹಣಕಾಸು ನಿವಾಯಹಕರಿಗ್ ಸಮಗಿ ಚಿತ್ಿವನುು ನಿೇಡುತ್ಿದ್.  ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ್ಗಳನುು 
ಮಾಚಯ 2020ರ ವ್ೇಳಗ್ೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ುಿ ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗದು ನಿವಯಹಣ್ 
ಮಾಡೂಯಲ ದ್ಧನನಿತ್ಯದ ಖಚಿಯನ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ, ಪಾವತ್ತಗಳ ಆದಯತ್ಗಳನುು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಉದ್ದೇಶಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ ್ವ್ಚ್ಚವನುು ಅನುಮತ್ತಸುವುದು, ಹ್ಚ್ುಚವರಿ ಮೂಲ್ಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ುವುದು, ಆದಾರ್ 
ಉತಾಾದನ್್ರ್ ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮತ್ುಿ ಓವರ್ಡಾಿಫು್ಗಳ ಸಂಭವ ತ್ಪ್ಲಾಸಲ್ು ನಗದು ಲ್ಭಯತ್ರ್ನುು 
ನಿವಯಹಿಸುತ್ಿದ್. ಈ ಮಾಡೂಯಲ ದ್ಧನಂಪಿತ್ತ ಆಧಾರದಲಿಲ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಲಕ್ಾವನುು ನಿೇಡುತ್ದಿ್.. 

2 ಹಣಕಾಸು 
ನಿವಾಹಣಾ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ಕ್2 ಮಧಯಮ ಅವಧಿರ್ ಹಣಕಾಸು ಚೌಕಟಿುನ ತ್ಃಖ್ಗಿಳು, ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ವ್ಚ್ಚಗಳ ಹ್ೂೇಲಿಕ್ರ್ನುು 
ಒದಗಿಸುವ ವರದ್ಧಗಳು, ಸಂಪನೂಮಲ್ ಅಂದಾಜು ವರದ್ಧಗಳು, ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕಿಮ ಅನುಷ್ಾಾನ ಪಟಿು 
ವರದ್ಧಗಳಂತ್ಹ ಬಹು ವಷ್ಯಗಳ ವರದ್ಧಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ತ್ರಬೇ್ತ್ತ ಸಾಮರ್ಯಯವನುು ಕಲಿಾಸಬ್ೇರ್ತ್ುಿ. 
ಹಣಕಾಸಿನ ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡೂಯಲ ಇನೂು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಾ ಬರಬ್ೇರ್ದ್. ಆರ್ಥಯಕ ಸುಧಾರಣ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ 
ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು 11ನ್್ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗವು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ತ್ತದುದಪಡಿರ್ ವಿಶಾಲ್ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ 2000ದ್ಧಂದ 2005ರ ಅವಧಿಗ್ ಮೊದಲ್ ಮಧಯಮ ಅವಧಿರ್ ಆರ್ಥಯಕ 
ಯೇಜನ್್ರ್ನುು (ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ) ರೂಪ್ಲಸಿದ್. ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ ವಾರ್ಷಯಕವಾಗಿ ಸಿದದಪಡಿಸುವ ಒಂದು 
ದಾಖಲರ್ಾಗಿ ಮಾಪಯಟಿುತ್ು ಮತ್ುಿ ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ ರ್ಲಿಲ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ುಿ 
ನಿೇತ್ತಗಳನುು ವಾರ್ಷಯಕ ಆರ್ವಯರ್ ತ್ರಾರಿಕಾ ಕಸರತ್ತಗಿ್ ಬಳಸಿಕ್ೂಳಳಲಾಯತ್ು. ಕನ್ಾಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ 
ಜವಾಬಾದರಿ ಕಾಯದ್), 2002, ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲಗ ್ ಶಾಸನಬದಿ ಬ್ಂಬಲ್ವನುು ಒದಗಿಸಿದ್. ಎಮ್್ಟಿಎಫ್ಪ್ಲ 
ವರದ್ಧರ್ನುು ಇನೂು ಕ್2ವಿನಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 

3 ಖಜಾನೆಯೆೋತ್ರ 
ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ಕ್ಲ್ವು ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್್ೇರವಾಗಿ ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಪಡ್ದ ನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ .ಕ್ಲ್ವು 
ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಸಕಾಯರ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಸಂಸ್ೆಗಳು ಖಜಾನ್್ರ್ ವಾಯಪ್ಲಿರ್ ಹ್ೂರಗ್ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಿವ್. 
ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರವು ವಿವಿಧ ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್ ನ್್ೇರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನ ಸಂಸ್ೆಗ ್ಅರ್ವಾ ರಾಜಯದ ಸಂಚಿತ್ ನಿಧಿ 
ಮೂಲ್ಕ ಹಣವನುು ವಗಾಯಯಸುತ್ಿದ್. ಈ ಕ್ಲ್ವು ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್, ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ ಪಾಲಿಗ್ 
ಪೂರಕವಾಗಿ ಯೇಜನ್ಾ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ರಾಜಯದ ಪಾಲ್ೂ ಸ್ೇರುತ್ಿದ್.  ರಾಜಯದ ಪಾಲ್ು 
ಮತ್ುಿ ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ ಪಾಲ್ು ಎರಡೂ ಸ್ೇರಿ ಯೇಜನ್್ರ್ ಒಟುು ನಿಧಿರಾಗುತ್ದಿ್.  ಈ ಮಾಡೂಯಲ್ 
ಕ್2ವಿನಲಿಲ ಅಂತ್ಹ ರಿೇತ್ತರ್ ಅನುದಾನಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳಿಗ್ ಪಿತ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಚ್ಚವನುು 
ಪತ್ಹಿಚ್ಚಲ್ು ಮತ್ುಿ ಏರ್ೇಕೃತ್ ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ಮತ್ುಿ ವರದ್ಧಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ಉದ್ದೇಶಸಲಾಗಿದ್. ಈ ಮಾಡೂಯಲ 
ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಸಂಸ್ೆಗಳ ್ಂದ್ಧಗ್ ಅಂತ್ಹ ಯೇಜನ್್ಗಳ ಬಗ್ಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನುು 
ಹಂಚಿಕ್ೂಳಳಲ್ೂ ಸಂಯೇಜನ್್ ಆಗಬ್ೇರ್ದ್ – ಸಿಪ್ಲಎಸ್ಎಮ್್ಎಸ್ (ಕ್ೇಂದಿ ಯೇಜನ್್ ಕಾರ್ಯಯೇಜನ್್ 
ನಿವಯಹಣ್ ವಯವಸ್ೆ) - ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರ/ಮಹಾಲೇ್ಖಾಪಾಲ್ರ ನಿದ್ಧಯಷ್ು 
ಆದ್ೇಶಗಳನುು ಆಧರಿಸಿರುತ್ವಿ್ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ್ತೇರ್ ರಿಸವ್್ಯ ಬಾಯಂಕ್ ಒದಗಿಸಿದ 
ಸಾಲ್ದ ಸ್ೇವ್ರ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರ್ೂ ಉದಭವಿಸಬಹುದು. ಕ್2 ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಲಕ್ಾ ಹಾಕುವ 
ಸಾಮರ್ಯಯವನುು ಹ್ೂಂದ್ಧರಬ್ೇಕಾಗಿದ್. 

4 ಸವತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 
ನಿವಾಹಣಾ 
ಮಾಡ್ೂೆಲ್ 
 

ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ ಸವತ್ುಿಗಳು ಈರ್ವಟಿ ಹೂಡಿಕ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು 
ಮತ್ುಿ ಸಂಘಗಳಿಗ್ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಲ್ಗಳನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತ್ವಿ್. ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಸವತ್ುಿಗಳು ಹಣಕಾಸು 
ಲಕ್ಾಪತ್ಿಗಳ ಭಾಗವಾಗುವುದ್ಧಲ್ಲ, ಆದರ್ ಲಕ್ಾಪತ್ಿಗಳಿಗ್ ಪೂರಕ ತ್ಃಖ್ರಿಾಗಿರುತ್ವಿ್. ಸಕಾಯರದ ಆರ್ಥಯಕ 
ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳು ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ುಗಳು, ಭಾರತ್ತೇರ್ 
ರಿಸವ್್ಯ ಬಾಯಂಕ್ನಿಂದ ಅಲಾಾವಧಿರ್ ಸಾಲ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳಳಲಾದ 
ದ್ಧೇರ್ಘಯವಧಿ ಸಾಲ್ಗಳನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತ್ವಿ್ ಹಾಗೂ ಖಾತ್ರಿಗಳು, ವಷ್ಾಯಶನ ಪಾವತ್ತಗಳು, ದಾವ್ರ್ 
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ಅಡಿರ್ಲಿಲನ ಮುಂಗಡ ತ್ರಿಗ್ ಸಿವೇಕೃತ್ತಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳ ರೂಪದ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳಾಗಿರುತ್ಿವ್. 
ದ್ಧೇರ್ಘಯವಧಿರ್ ಸಾಲ್ಗಳನುು ಬಾಹಯ ನ್್ರವಿನ ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೇಂದಿ ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಸಾಲ್ಗಳು ಮತ್ುಿ 
ನಿದ್ಧಯಷ್ು ಯೇಜನ್್ಗಳಿಗ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ಗಳಂತ್ಹ ನಿದ್ಧಯಷ್ು ವ್ಚ್ಚದ ಬಾಬುಗಿಳಿಗ್ 
ಮೇಸಲಿಡಬಹುದು. ಈ ಸಾಲ್ಗಳು ರಾಜಯದ ಯೇಜನ್್ಗ್ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲ್ು ಭಾರತ್ತೇರ್ ರಿಸವ್್ಯ 
ಬಾಯಂಕ್ ಮೂಲ್ಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ುಗಳಿಂದ ಪಡ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಲ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 
ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳನುು ಹಣಕಾಸು ಲಕ್ಾದಲಿಲ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರ್ ಲಕ್ಾಕ್ಾ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು 
ತ್ಖ್ರಿ್ಲಿಲ ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಸೃಜನ್್ರಾದ ತ್ಕ್ಷಣದಲಲ್ೇ ಆರ್ಥಯಕ ಸವತ್ುಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ 
ಸಮಯೇಚಿತ್ ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ನಿವಯಹಣ್, ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನುು ದಾಖಲಿಸುವುದು, 
ಸವತ್ುಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾರ್ವನುು ಮೇಲಿವಚಾರಣ್ ಮಾಡುವುದು, ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳ ನಿವಯಹಣ್, ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಪಲ್ಲಟಗ್ೂಂಡ ಸಂದಭಯದಲಿಲ ಎಚ್ಚರಿಕ್ ನಿೇಡುವುದು, ಸಂಬಂಧಪಟು ಸಂಸ್ೆಗಳ ್ಂದ್ಧಗ್ 
(ಸವತ್ುಿಗಳನುು ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು, ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳನುು ಹ್ೂಂದ್ಧರುವವರು ಮತ್ುಿ ಲಕ್ಾಪತ್ಿ ಸಂಸ್ೆಗಳು) ನಿಗದ್ಧತ್ 
ಅವಧಿರ್ಲಿಲ ಹ್ೂಂದಾಣಿಕ್, ಮತ್ುಿ ಎಂಐಎಸ್ ಈ ಮಾಡೂಯಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬ್ೇಕು. ಪಿತ್ತಯಂದು 
ಸವತ್ುಿಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ರ್ನುು ವಿಶಷ್ುವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಬ್ೇಕು. ವಯವಸ್ೆರ್ು ಸವತ್ುಿಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಹ್ೂಣ್ಗಾರಿಕ್ಗಳನುು ಅವುಗಳ ಪಿಕಾರ, ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು/ಹ್ೂಂದ್ಧರುವವರು ಮತ್ುಿ ರಚ್ನ್್ರ್ ಅವಧಿರ್ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ ್ಒಟುುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯಯವನುು ಹ್ೂಂದ್ಧರಬ್ೇಕು. 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೪ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೫.೫ ಪುಟ 51) 

ಗಮನಿಸಲಾದ ಸಮಸೆೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ತೆಗದೆುಕೊಳಳಲಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು 
ಕಿಮ 
ಸಂಖಯ್ 

ಲ್ಕಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್್ರ್ಲಿಲ 
ಕಂಡುಬಂದ  ಅಂಶಗಳು ಇಲಾಖರ್್ ಉತ್ಿರ ಲ್ಕಾಪರಿಶ್ೂೇಧನ್ಾ ಷ್ರಾ 

1 2018-19ನ್್ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ, 12 
ಇಲಾಖಗ್ಳು ₹62.22 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳನುು ಆರ್ವಯರ್  
ಹಂಚಿಕ್ಗಿಂತ್ ಹಚ್ಿಚಗ್ ಪಡ್ದ್ಧವ್ 
ಎಂದು ಅಪ್ಲಲಕ್ೇಶನ್್  
ತ್ೂೇರಿಸಿತ್ು. 
 
 
 
 
2017-18 ರಿಂದ 2019-20 ರ 
ಅವಧಿರ್ಲಿಲ, ಡಿಡಿಒಗಳು 10 
ಆರ್ವಯರ್ ಬಾಬುಿಗಳ 
ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಬಜ್ಟ ಹಂಚಿಕ್ಗಿಂತ್ 
ಹ್ಚ್ುಚವರಿರಾಗಿ ₹123.48 
ಕ್ೂೇಟಿ ಹಣವನುು ಪಡದ್್ಧದಾದರ್. 

ಆರ್ವಯರ್ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ ಮಾಡೂಯಲ ಕ1್ ಮತ್ುಿ ಕ2್ 
ಎರಡರಲ್ೂಲ ಸರ್ಿರ್ವಾಗಿದ್. ಕ್೧ಗ ್ ಬಿಡುಗಡ್ರಾದ 
ಹಣದ ಪಿಮಾಣವನುು ಕ2್ವಿನಲಿಲ ಸಂಪೂಣಯ ವ್ಚ್ಚ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ದಿ್. ವಾಸವಿಿಕ ವಚ್್ಚವು ಕ1್ನಲಿಲ 
ಭರಿಸಿದ ಖಚ್ುಯ ಮತ್ುಿ ಕ1್ಗ ್ ವಗಾಯಯಸಲಾದ 
ಹಣವನುು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತ್ದಿ್. ಇದು ನಿಧಿರ್ ಮಾಸುರ 
ವ್ಚ್ಚವನುು ಬಿಲ ವ್ಚ್ಚರ್ಾಂತ್ ಹಚ್ಾಚಗಿ ಪಿದಶಯಸುವಲಿಲ 
ಪರಿಣಮಸಿದ್. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖ ್ಸಿವೇಕರಿಸಿದ 
ಆರ್ವಯರ್ದ ಲ್ಕಾಾಚಾರದಲಿಲನ ದೂ್ೇಷ್ವಾಗಿದ್. 
 
ಎರಡು ಬಾರಿ ರ್ಲಕ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಿಡಿಒಗಳು 
ಹ್ಚ್ುಚವರಿ ಹಣವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಂತಾಗಿದ,್ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನುು ಎರಡು ಬಾರಿ ರ್ಲಕ 
ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ 
ಇಂದ್ಧೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್. 
 
 
ಎರಡೂ ಸಮಸಯ್ಗಳನುು ತಾಂತ್ತಕಿ ತ್ಂಡವು ಪರಿಹರಿಸಿದ್. 

ಪಿಮುಖ ಸನಿುವ್ೇಶಗಳನುು 
ಒಳಗ್ೂಂಡ ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಿವೇಕಾರ ಪರಿೇಕ್ಷ್ರ್ನುು 
ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ುು 
ದೃಢೇಕರಣ ನಿರ್ಂತ್ಿಣಗಳ 
ಅನುಷ್ಾಾನದ ಬಗ್ೆ ಭರವಸ ್
ನಿೇಡಲ್ು ತಾಂತ್ತಕಿ 
ಸಂಯೇಜಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತ್ಂಡದಲಿಲ ಪರಿೇಕ್ಷಾ 
ನಿರ್ಂತ್ಿಣಗಳನುು 
ಪರಿಶೇಲಿಸುವುದು, ಸೂಕ ಿ
ಮೂರನ್್ೇ ವಯರ್ರಿ್ ಪರಿಶೇಲ್ನ್್ 
ಮತ್ುಿ ಪಮಿಾಣಿೇಕರಣದ 
ಅಗತ್ಯವನುು ಈ ಸಮಸ್ಯಗಳು 
ಪಿಸುತಿ್ಪಡಿಸಿವ್. 
 
 
 

2 ಐದು ಡಿಡಿಒಗಳು ಏಳು 
ಆರ್ವಯರ್ ಬಾಬುಿಗಳ 
ಅಡಿರ್ಲಿಲ ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖ್ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಣರ್ಾಂತ್  
ಹ್ಚ್ುಚವರಿರಾಗಿ ₹6.63 ಕ್ೂೇಟಿ 
ವ್ಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾದರ್. 

ಪಿಸಾಪಿ್ಲಸಲಾದ ದ್ೂೇಷ್ಗಳು ರಾವುದ್ೇ ಹ್ಚಿಚನ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಉಂಟುಮಾಡದಂತ್ ಉತಾಾದನ್್ರ್ಲಿಲ 
ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯತ್ು.  ಐಎಫ್ಎಮ್್ಎಸ್ ಫಂರ್ 
ಮಾಸುರ ಟ್ೇಬಲ್ನಲಿಲ ನಿದ್ಧಯಷ್ು ಆರ್ವಯರ್ ಬಾಬುಗಿಳ 
ಆರ್ವಯರ್ ಹಂಚಿಕ್ಗ ್ಪತಿ್ತರಾಗಿ ಪಾಲ್ುದಾರರು ಪಡದ್ 
ಹಣ ಮೇರದ್ಧರುವಂತ್ 4 ಏಪ್ಲಿಲ 2020ರಂದು 
ಸೂಚ್ನ್ಯ್ಂದನುು ಸ್ೇರಿಸಲಾಯತ್ು. 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೫ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೬ ಪುಟ 51) 

ಬಿಲುುಗಳ ಪರಕಾರಗಳನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖ್ೆು 

ಕಿಮ ಸಂಖ್ಯ ಸಿಟಿಎಸ್ ನಮೂನ್ ್
ಸಂಖಯ್ ನಮೂನ್್ ಸಂಖ್ಯ ಬಿಲಿಲನ ಪಕಿಾರ 

1.  ಸಿಟಿಎಸ್ 1 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 24 ಪತಾಿಂರ್ತ್/ ಪತಾಿಂರ್ತ್ವಲ್ಲದ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ವ್ೇತ್ನ ಬಿಲ್ುಲ 

2.  ಸಿಟಿಎಸ್ 2 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 29 ಪತಾಿಂರ್ತ್/ ಪತಾಿಂರ್ತ್ವಲ್ಲದ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ಸಾರಿಗ್ ಭತ್ಯ ಬಿಲ್ುಲ 

3.  ಸಿಟಿಎಸ್ 5 ಎಮ್್ಸಿಇ 4 ಸವಿವರ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಬಿಲ್ುಲ 
4.  ಸಿಟಿಎಸ್ 6 ಎಮ್್ಸಿಇ 2 ಸಂಕ್ಷಿಪಿ ಸಾದ್ಧಲಾವರು ಬಿಲ್ುಲ  
5.  ಸಿಟಿಎಸ್ 7 ಜಿಪ್ಲಎಫ್ 5 ಸಾಮಾನಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಿಲ್ುಲ 
6.  ಸಿಟಿಎಸ್ 8  ಸಿವೇಕತ್ಯನ ರಸಿೇದ್ಧ  
7.  ಸಿಟಿಎಸ್ 9  ಇತ್ರ ್ಬಿಲ್ುಲ 
8.  ಸಿಟಿಎಸ್ 10 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 31 ರಾಜಸವ ಮರುಪಾವತ್ತ ಬಿಲ್ುಲ 
9.  ಸಿಟಿಎಸ್ 12 ಎಮ್್ಸಿಇ 3 ಪಾವತ್ತಗಲ್ಲದ ಸವಿವರ ಸಾದ್ಧಲಾವರು 

ಬಿಲ್ುಲ  
10.  ಸಿಟಿಎಸ್ 13 ಕಎ್ಫ್ಸಿ 3 ಸಹಾರಾನುದಾನ ಬಿಲ್ುಲ 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೬ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೬.೯ ಪುಟ 62) 

ಸವಿವರ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲ ಕೆುೈಮ್ ವಿಧಾನ ಆಯೆಕಮಾಡಿ ಪರಕಿರಯೆಗೂೆಳಿಸಿರುವ ಕೆುೈಮ್್ಗಳ ಒಟ್ುಟ ಸಂಖ್ೆೆ ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖೆ್ು 
ವಷ್ಯ ಬಿಲ್ುಲಗಳ ಸಂಖಯ್ ಪಾವತ್ತ ಮೊತ್ ಿ
2015 961 15,37,35,384 
2016 46,650 8,00,18,78,782 
2017 88,220 80,33,81,85,637 
2018 1,34,059 1,15,62,11,70,754 
2019 1,01,383 1,02,66,56,62,002 
ಒಟ್ುಟ 3,71,273 3,06,78,06,32,559 

 

ಅನುಬಂಧ-೩.೭ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೬.೧೦ ಪುಟ 62) 

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಆದೋೆಶದ ಕ್ಷೋೆತ್ರದಲ್ಲು ಅನುಪಯುಕ್ು ದತಾುಂಶ 
ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಆದ್ೇಶ ಸಂಖಯ್ ಎಷ್ುು್ಸಾರಿ್ಬಳಸಲಾಗಿದ ್ ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಆದ್ೇಶ ಸಂಖಯ್ ಎಷ್ುು ಸಾರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ ್

SO000001 700068 18 2644 
ACT-4 2392 17 2434 

9 2481 16 3051 
8 3017 15 3709 
7 2967 14 3082 
6 3776 13 3502 
5 4203 12 5226 
4 4678 11 4445 
3 6066 10 5613 
26 2395 1 57981 
25 2756 09 2334 
23 2303 08 2585 
22 2370 07 2830 
21 2305 06 3479 

2020-21 2880 05 4469 
2019-20 20117 04 5038 
2018-19 10666 03 6124 
2017-18 6746 02 9027 

20 2447 01 43754 
2 8821 0 3473 
19 2376 /2019-20 2818 

/2018-19 2734   
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ಅನುಬಂಧ-೩.೯ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೦.೧0 ಪುಟ 82) 

ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳನುು ಉಲೆುೋಖಿಸುವುದರಲ್ಲುನ ವೆತ್ೆಯಗಳು 
  

 

View Name View Definition 

PA_BL_HDR_EPYMNT_VW CREATE OR REPLACE VIEW 
PA_BL_HDR_EPYMNT_VW AS   
SELECT 
blRcpnt.BL_RCPNT_ID, 
blHdr.TOKEN_NO, 
paymentDtl.PAYMENT_ID, 
paymentDtl.RCPNT_ID, 
paymentDtl.PMNT_AMT 
FROM BL_HEADER_TXN 
blHdr,PA_PAYMENT_DTL_TXN 
paymentDtl,BL_RCPNT_TXN blRcpnt 
where 
blHdr.BL_ID=paymentDtl.PAYMENT_SRC_ID 
and blHdr.BL_ID=blRcpnt.BL_ID 
and blRcpnt.ACTIVE_FLAG=10000901 
and 
blRcpnt.RCPNT_SYSCD=paymentDtl.RCPNT_ID 

  
View Name View Definition 

IFMS_TREASURY_MST_VW CREATE or replace VIEW KIFMS.IFMS_TREASURY_MST_VW 
AS 
SELECT  dtl.*, tl.TREASURY_NAME, tl.LANG_ID, contatc.FAX, 
contatc.EMAIL,  contatc.OFFICE_PHONE, locDtl.GEO_LOC_ID  
as district_id, locDtl.GEO_LOC_NAME as district_name, 
orgMst.ORG_ID as ORG_ID, orgMst.PRNT_ORG_ID as 
PRNT_ORG_ID, 
orgMst.ORG_TYPE as ORG_TYPE, orgDtl.ORG_NAME as 
ORG_NAME, 
orgDtl.ORG_SHRT_NAME as ORG_SHRT_NAME,  
orgDtl.ORG_DESCRIPTION as ORG_DESCRIPTION 
FROM IFMS_TREASURY_DTL dtl  
 join IFMS_TREASURY_DTL_TL tl on  
 dtl.TREASURY_DTL_ID=tl.TREASURY_DTL_ID  
 join ORG_OFFICE_MST as officeMst on  
 officeMst.OFFICE_ID = dtl.OFFICE_SYSCD 
 join CMN_ADDRESS_FIELD_MPG as addMpg on  
 addMpg.ADDRESS_ID = officeMst.OFFICE_ADD_ID 
 join (CMN_GEOGRAPHIC_LOC_MST as locMst join  
 CMN_GEOGRAPHIC_LOC_DTL as locDtl  
 on locMst.GEO_LOC_ID = locDtl.GEO_LOC_ID  
 and locMst.GEO_LOC_TYPE = 1000150166 )  
on addMpg.NUMBER_VALUE = locMst.GEO_LOC_ID  
and tl.LANG_ID = locDtl.LANG_ID and tl.LANG_ID 
=addMpg.LANG_ID 
 join ORG_OFFICE_MPG orgm on orgm.OFFICE_ID = 
officeMst.OFFICE_ID 
 join (ORG_ORGANIZATION_MST as orgMst 
 join ORG_ORGANIZATION_DTLS as orgDtl  

No consistency in field referencing / matching 

 “_syscode” fields 

and “_ID” fields can 

be used 
interchangeably ? 

“_syscod
e” fields 

and 
“_ID” 

fields can 
be used 
interchan
geably ? 
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 on orgMst.ORG_ID = orgDtl.ORG_ID ) 
 on orgMst.ORG_ID = orgm.ORG_ID and tl.LANG_ID = 
orgDtl.LANG_ID 
 left outer join CMN_CONTACT_MST contatc  
 on contatc.SR_NO=dtl.CONTACT_ID and  
 tl.LANG_ID = contatc.LANG_ID 

 

View Name View Definition 

BDC_AIE_DEMAND

_VW 
CREATE OR REPLACE VIEW BDC_AIE_DEMAND_VW 
AS 
SELECT 
demandmst.DEMAND_CODE , 
demandTl.DESCRIPTION , 
. 
. 
fundmst.FINYEAR_ID as FUND_YEAR 
FROM IFMS_DEMAND_MST demandmst  join  
IFMS_DEMAND_DTL demandDtl on  
demandMst.DEMAND_MST_ID=demandDtl.DEMAND_SYS
CD 
and demandMst.ACTIVE_STATUS=10000901 
and demandMst.WF_STATUS=10000803 
join IFMS_DEMAND_MST_TL demandTl on  
demandMst.DEMAND_MST_ID=demandTl.DEMAND_MST_
ID 
and demandTl.LANG_ID=1 
join IFMS_SCHEME_PRPTY_MST schemePrpty on 
schemePrpty.ADMIN_DEPT_CODE= demandDtl.AD_SYSCD 
and schemePrpty.DIRECTORATE_CODE= 
demandDtl.DIR_SYSCD and schemePrpty.ACTIVATE_FLAG 
= 10000901 
join IFMS_COA_LINE_ITEM_MST schememst 
onschemePrpty.COA_LINE_ITEM_ID=schememst.COA_LINE
_ITEM_SYSCODE 
and schememst.ACTIVE_FLAG=10000901 
and schememst.REQUEST_STATUS=10000803 
and schememst.LATEST_RECORD=1 
join IFMS_COA_LINE_ITEM_MST blmst on  
blmst.COL30_SYSCODE=schememst.COA_LINE_ITEM_SYS
CODE 
……. 
join IFMS_BL_FUND_MST fundmst on  
fundmst.BUDGET_LINE_SYSCODE=blmst.COA_LINE_ITE
M_SYSCODE 
…... 
demandMst.EFFECTIVE_YEAR, 
fundmst.FINYEAR_ID 

 

 
**  similar and competing fields IFMS_COA_LINE_ITEM_MST Table with potential 

for wrong results 

Pointers to 
the same 
field 
“Demand_m

st_id” in 

parent table 
are named 
differently in 
two child 
tables 

Identical 
field name 
exists in 
schememst  
-
coa_line_it
em_id 
which will 
also match 
part of the 
records!** 
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select count(distinct coa_line_item_id)   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST  a  
where a.ACTIVE_FLAG=10000901 ; -- 35094 distinct values  
select count(distinct coa_line_item_syscode)   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST a  
where a.ACTIVE_FLAG=10000901;  --35094 distinct values 
select count(*) from  
(select coa_line_item_id   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST  a where 
a.ACTIVE_FLAG=10000901 
intersect select coa_line_item_syscode   from IFMS_COA_LINE_ITEM_MST a where 
a.ACTIVE_FLAG=10000901  )  ;   -- 22193  is the result.  There are 22193 values which are 
common to coa_line_item_id and coa_line_item_syscode 
 
 

 

 

 

Same Field Name Different Data Types 

  Alpha 

Numeric 

Numerical 

Attribute Name VARCHAR BIGINT DECIMAL INTEGER SMALLINT 
DDO 

identifier 

DDO_CODE 65 6    
DDO_ID  84    
DDO_SYSCD  109    
DDO_SYSCODE  18    

Employee 

identifier 

EMP_CODE  6 1   
EMP_ID 3 13 3   

OFFICE 

identifier 

OFFICE_CODE 1 6    
OFFICE_ID 1 17    

POSTidenti

fier 

POST_CODE 7 28    
POST_ID 9 31 3   

ROLE 

identifier 

ROLE_CODE  7   2 

ROLE_ID 4 25 10   

TREASUR

Y identifier 

TREAS_ID  20    

TREAS_SYSCD  23    
TREASURY_CODE 46 58  1 2 
TREASURY_SYSCOD
E 

1 17    

TRSRY_CODE 2 5    
Other CSO_POST_CODE  3    
Other USER_ID 6 36 3   

 

 
 

  

This means thatc oa_line_item_id as well as coa_line_item_syscode both 

are of same datatype (bigint) and have a valid subset of common values 

as well as values in one which are not found in the other).  So both can 

be used in join conditions with differing results and partly matching 

results!  The error in the query wording will not be obvious from the 

result.   
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧೦ 

(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೧.೭ ಪುಟ 88) 
ಎಮ್್ಐಎಸ್್ ವರದಿಗಳು 

ಹಂತ್ ಪಾತ್ ಿ ವರದ್ಧಗಳು ಗಮನಿಸಲಾದ್ಅಂಶಗಳು 
ಆರ್ಥಾಕ್್
ಇಲಾಖೆ್್
ಹಂತ್ 

ಆರ್ವಯರ್-್
ಎಫ್ಡಿ- A 
 

 

BDC009 –್ಎಫ್ಡಿ್(ಎಡಿ)್
ಹಂತ್ದ್ಹಣ ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ು್ಿ

ವಚ್್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ಎಲಾಲ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್ಗಳನೂು್ ಒಂದ್ೇ್
ಬಾರಿಗ್್ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ಇಲಾಖ್ಯಂದರ್ಅಡಿರ್ಲಿಲನ್ಎಲಾಲ್
ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್ಗಳನುು್ ಒಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ವ್ೈರ್ರ್ಿಕ್ ಆರ್ವಯರ್್ ಸಾಲ್ುಗಳನುು ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ್ (ಎಲ್ಲವೂ್ ಎಂಬುದು್
ಏಕಮಾತ್ಿ್ಆಯ್ಕಾರಾಗಿದ್) 
ವರದ್ಧ್ರಾವುದ್ೇ್ಮೌಲ್ಯ್ತ್ೂೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 

ಆರ್ವಯರ್್ - 
ಎಡಿ-A 

BDC 032 
ಬ್ೇಡಿಕ್ವಾರು್ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ವರದ್ಧರ್ಲಿಲ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಂದರ್ ಒಟುು್ ಮೊತ್ಿ್
ಲ್ಭಯವಿಲ್ಲ 

BDC021- ಎಡಿರ್ಲಿಲನ್
ಆದ್ೇಶ್ವಿವರಗಳು 

ಎಲಾಲ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್ಗಳನುು್ ಒಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್್
ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಪಿತ್ತ್ಆದ್ೇಶದ್ಮೊತ್ಿ್ಲ್ಭಯವಿಲ್ಲ.  
ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ ಆರ್ವಯರ್್ ಸಾಲ್ನುು್ ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್
ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ,್ಆದದರಿಂದ್ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್
ಸಾಲಿಗ್್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಲ್ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡ್್
ಆದ್ೇಶಗಳನುು್ಪಡ್ರ್ಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC017- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ 

ಎಲಾಲ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್ಗಳನುು್ ಒಂದ್ೇ್ ಬಾರಿಗ್್
ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಒಂದು್ ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ ಆರ್ವಯರ್್ ಸಾಲ್ನುು್ ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC018- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ್(ಸಿಸಿಒ್

ಹಂತ್) 
 

ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಹ್ಚಿಚನ್ಸಂಖಯ್ರ್ಲಿಲ ಸಿಸಿಓಗಳನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC0I9- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ್(ಸಿಸಿಒ್

ಹಂತ್) 

ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಹ್ಚಿಚನ್ಸಂಖಯ್ರ್ಲಿಲ್ಸಿಓಗಳನುು್ಆಯ್ಕಾ್ಮಾಡಲ್ು್
ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC020- ಎಡಿರ್ಲಿಲ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚ್(ಡಿಡಿಒ್

ಹಂತ್) 

ಹ್ಚಿಚನ್ಸಂಖಯ್ರ್ಲಿಲ್ಡಿಡಿಓಗಳನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 
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ಸಿಸಿಓ್
ಹಂತ್ 

ಮುಖಯ್
ನಿರ್ಂತ್ಿಣ್
ಅಧಿಕಾರಿ್ 

MIS038 – ಸಿಸಿಓಗಾಗಿ್
ಡಿಡಿಓವಾರು-ಆರ್ವಯರ್್
ಸಾಲ್ುವಾರು್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್

ವ್ಚ್ಚ 

ಜಿಲ್ಲರ್ನುು್ಆಯ್ಕಾಮಾಡುವ್ಅವಕಾಶ್ಲ್ಭಯವಿದ್.್
ಆದರ್್ವ್ೈರ್ರ್ಿಕ್ಜಿಲ್ಲಗ್್ಶೂನಯ್ಮೊತ್ಿವನುು್
ತ್ೂೇರಿಸುತ್ಿದ ್
ಒಂದು್ನಿದ್ಧಯಷ್ು್ಆರ್ವಯರ್್ಸಾಲ್ನುು್ಆಯ್ಕಾ್
ಮಾಡಲ್ು್ಆಗುವುದ್ಧಲ್ಲ 

BDC016-ಸಿಸಿಓ್ಹಂತ್ದಲಿಲ್
ಮರುಹಂಚಿಕ್ರಾದ್ಹಣ 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್(ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) BDC003-್ಸಿಸಿಓ್ಹಣ್

ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ಸಂಕಲಿತ್್
ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ಡಿಡಿಓ ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ು್ಿ
ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

BDC006 – ಸಿಓಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ವರದ್ಧ 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

ಡಿಡಿಓ್ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ು್ಿ
ವ್ಚ್ಚದ್ವರದ್ಧ 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

BDC001- ಆದ್ೇಶದ್
ವಿವರಗಳು 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

ಸಿಒ್ಹಂತ್ ನಿರ್ಂತ್ಿಣ್
ಅಧಿಕಾರಿ 

BDC002- ಸಿಓ್ಅವರಿಂದ್
ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗ್್ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್ 

ಆದ್ೇಶದ್ವಿವರಗಳು 

ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ್ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ಇಲಾಖ್್
ಮತ್ುಿ/ಅರ್ವಾ್ ನಿದ್ೇಯಶನ್ಾಲ್ರ್್ ಆಯ್ಕಾ್
ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ) 

BDC004-್ಸಿಓ್ಹಣ್
ಬಿಡುಗಡ್್ವರದ್ಧ 

ವರದ್ಧ್ರಾವುದ್ೇ್ಮೌಲ್ಯ್ತ್ೂೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 

BDC008- ಸಿಓಗಾಗಿ್ಡಿಡಿಓ್
ಹಣ್ಬಿಡುಗಡ್್ಮತ್ುಿ್ವ್ಚ್ಚದ್

ವರದ್ಧ 

ವರದ್ಧ್ರಾವುದ್ೇ್ಮೌಲ್ಯ್ತ್ೂೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧೧ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೨ ಪುಟ 89) 

ಸಿಿತ್ರ ವಿವರಣೆಯಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆೆಯನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖ್ೆು  

ಬಿಲ್್ಸಿೆತ್ತ್ವಿವರಣ್್- ಡಿಡಿಒ ಆರ್ಥಯಕ್ವಷ್ಯ ಒಟುು್
ಮೊತ್ ಿಬಿಲುುಗಳ್ಸಂಖ್ೆೆ 

ಬಿಲ್್ಸಿೆತ್ತ್ವಿವರಣ್್- ಖಜಾನ್ ್ 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

 ಸಿೆತ್ತ್್ತ್ೂೇರಿಸಿಲ್ಲದ್ಧರುವುದು       2   8 10 
ಲ್ಕಾ್ಹ್ೂಂದಾಣಿಕ್್ಮಾಡಿರುವುದು   1391 6328 6713 11293 43545 69270 
ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು   1391 6328 6713 11293 43545 69270 
ನ್ೌಕರನಿಂದ ಮುದ್ಧಸಿಲಾದ್ಬಿಲ್್ಮತ್ು್ಿ
ದಾಖಲ್ಗಳು  

  1     39 154 194 

ನೌಕ್ರ ಬಿಲ್ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆಗಳನುು 
ಮುದಿರಸಿರುವುದು 

  1     39 154 194 

ಅನುಮೊೇದ್ಧತ್್ಬಿಲ್,್ಪಾವತ್ತ್ಪರಿ್ಯಿ್ಕ್
ಬಾರ್ಯರುವುದು 

60 10148 370993 530136 986226 1972277 3869840 

ಬಿಲ್್ಬೋೆಪಾಡಿಸುವಿಕೆ್ಪ್ಪಪ್ಪಯು 
ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರುವ ಬಿಲ 

  24 51 371 319 86 851 

ಪ್ಪಪ್ಪಎಯು-ಪ್ಪಎಮ್್ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರುವ 
ಬಿಲ  

          1 1 

ಟ್ಟಓ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರುವ ಬಿಲ           3 3 
ಟ್ಟಓ್ಅನುಮೊೋದಿಸಿರುವ್ಬಿಲ   70 293 1872 6486 1165 9886 
ಎಸ್್ಪ್ಪಯು್ಅವರಿಂದ್ಅಂಗಿೋಕಾರ್
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ್ಬಿಲ 

  105 32294 26385 109603 127412 295799 

ಲೆಕ್ಕದ್ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ್ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

54 849 75436 139173 335455 387334 938301 

ಪ್ಪಪ್ಪಯು-ಪ್ಪಎಮ್್್ಅವರಿಂದ್ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

          2 2 

ಪ್ಪಪ್ಪಯು-ಪ್ಪಎಮ್್ ಅವರಿಂದ್ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಗೆ್
ಒಳಗಾಗಿರುವ್ಬಿಲ್  

          1 1 

ಟ್ಟಓ ಅವರಿಂದ ಆಕೆ್ಷೋಪಣಗೆೆ 
ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬಿಲ್  

      1     1 

ಪ್ಪಪ್ಪಯು-ಪ್ಪಎಮ್್ ಅವರಿಂದ್
ಪರಿಶ್ೋಲನೆರ್ಾಗಿರುವ್ಮತ್ುು್ಎಚ್ಎ್
ಅವರ್ಅಂಗಿೋಕಾರ ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

          1 1 

ಅಂತ್ರಮ್ಹಾಳೆ್ರಚನೆರ್ಾಗಿರುವ್ಮತ್ುು್
ಎಸ್್ಪ್ಪಯು್ಅವರ ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ 

  5218 95223 88761 131117 579544 899863 

ಅಂತ್ರಮ ಹಾಳೆ ರಚನೆರ್ಾಗಿರುವ ಮತ್ುು್
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ್ವಿಭಾಗಕೆಕ್ರವಾನೆ್ಆಗಿರುವ್
ಬಿಲ್  

6 3882 167696 273573 403246 876728 1725131 

ಖಜಾನ್್ರ್ಲಿಲ್ರದಾದಗಿರುವ್ಬಿಲ್   60 1234 1038 1574 2244 6150 
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ಬಿಲ್್ರದಾುಗಿದುು,್ಎಫ್ಒಎ್ಅವರ್
ಅಂಗಿೋಕಾರ ಆಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ  

  1     7 2 10 

ಬಿಲ್್ರದಾುಗಿದುು,್ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗ್ೆ
ತ್ಲುಪ್ಪಸಬೋೆಕಿರುವುದು 

        6 46 52 

ಖಜಾನೆ್ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ್ಸೋೆರಿಸಿರುವ್
ರದಾುದ್ಬಿಲ್ 

  23 53 9 7 22 114 

ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗೆ್ತ್ಲುಪ್ಪಸಲಾದ್ರದಾುದ 
ಬಿಲ್  

  36 1181 1029 1554 2174 5974 

ಬಿಲ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ್ನ್ೌಕರನ್ಬಳಿ್
ಇರುವಂತ್ಹದು 

  2     29 59 90 

ಬಿಲ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದುು ನೌಕ್ರನ ಬಳಿ 
ಇರುವಂತ್ಹದು 

  2     29 59 90 

ಖಜಾನ್್ರ್ಲಿಲ್ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ಗ್ ಒಳಗಾಗಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

  1   1 49 32 83 

ಬಿಲ್ ಆಕೆ್ಷೋಪಣಗೆೆ ಒಳಗಾಗಿದುು,್
ಎಫ್ಒಎ್ಅವರ್ಅಂಗಿೋಕಾರ 
ಆಗಬೋೆಕಿರುವುದು 

  1   1   1 3 

ಡಿಡಿಓಒ್ಅವರಿಗೆ್ತ್ಲುಪ್ಪಸಬೆೋಕಿರುವ 
ಆಕೆ್ಷೋಪಣೆಗ ೆಒಳಗಾಗಿರುವ್ಬಿಲ್ 

        49 31 80 

ತ್ಡ್ಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿರುವ್ಬಿಲ್          4   4 
ಬಿಲ್್ಬಿಡ್ುಗಡೆ್ಪರಗತ್ರಯಲ್ಲುರುವುದು         4   4 
ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಂದ್ತ್ತರಸಾಾರಗ್ೂಂಡಿರುವ್
ಬಿಲ್  

  560 19967 41566 91002 123506 276601 

ಡಿಡಿಓ ಅವರಿಂದ ತ್ರರಸಾಕರಗೊಂಡಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

  560 19967 41566 91002 123506 276601 

ಆರ್ಥಯಕ್ವಷ್ಯ್ಕ್ೂನ್್ಗ್ೂಂಡಿದದರಿಂದ್
ವಯವಸ್ೆಯಂದ್ತ್ತರಸಾಾರಗ್ೂಂಡಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

15 883 13865 14996 28988 79243 137990 

ಆರ್ಥಾಕ್ ವಷ್ಾ ಕೊನಗೆೊಂಡಿದುರಿಂದ 
ವೆವಸೆಿಯಂದ ತ್ರರಸಾಕರಗೊಂಡಿರುವ 
ಬಿಲ್ 

15 883 13865 14996 28988 79243 137990 

ಖಜಾನ್್ರ್ಲಿಲ ತ್ತರಸಾಾರಗ್ೂಂಡಿರುವ ಬಿಲ್   198 5799 8587 19887 39850 74321 
ಬಿಲ್ ತ್ರರಸಾಕರಗೊಂಡಿದುು,್ಎಫ್ಒಎ್
ಅವರ ಅಂಗಿೋಕಾರ ಆಗಬೋೆಕಿರುವುದು  

      1     1 

ಖಜಾನ ೆದಾಖಲಗೆಳಿಗೆ ಸೋೆರಿಸಿರುವ 
ತ್ರರಸಾಕರಗೂೆಂಡಿರುವ ಬಿಲ್ 

          21 21 

ಡಿಡಿಓ್ಅವರಿಗೆ್ತ್ಲುಪ್ಪಸಲಾಗಿರುವ್
ತ್ರರಸಾಕರಗೂೆಂಡಿರುವ ಬಿಲ್  

  198 5799 8586 19887 39829 74299 

ಪರಿಶೇಲ್ನ್್ಗಾಗಿ್ನ್ೌಕರನ್ಬಳಿ್ಇರುವ್
ಬಿಲ್  

  7     70 94 171 

ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗಾಗಿ ನೌಕ್ರನ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಬಿಲ್ 

  7     70 94 171 

ಡಿಡಿಓ್ಬಳಿ್ಇರುವ್ಬಿಲ್         30 31 61 
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ಡಿಡಿಓ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಲ್         30 31 61 
ಪರಿಶೇಲ್ನ್್ಗಾಗಿ್ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ್ಬಳಿ ಇರುವ 
ಬಿಲ್ 

        66 71 137 

ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗಾಗಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಬಿಲ್ 

        66 71 137 

ಮುದಿಣಕಾಾಗಿ ನ್ೌಕರನ ಬಳಿ ಇರುವ 
ದಾಖಲ್ಗಳು 

        72 109 181 

ಮುದರಣಕಾಕಗಿ್ನೌಕ್ರನ್ಬಳಿ್ಇರುವ್
ದಾಖಲಗೆಳು 

        72 109 181 

ಸಿವೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ್ಕರಡು್ಬಿಲ್್ಕ್ೂೇರಿಕ್್         1 14 15 
ಸಿವೋಕ್ೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕ್ರಡ್ು ಬಿಲ್ ಕೊೋರಿಕ ೆ         1 14 15 
ತ್ತರಸೃತ್ಗ್ೂಂಡಿರುವ ಕರಡು ಬಿಲ್ 
ಕ್ೂೇರಿಕ್  

  529 3976 1487 1732 21986 29710 

ತ್ರರಸೃತ್ಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಡ್ು ಬಿಲ್ 
ಕೊೋರಿಕ ೆ

  529 3976 1487 1732 21986 29710 

ಅನ್್ಲ್ೈನ್್ನಲಿಲ್ಖಜಾನ್್ಗ್್ಸಲಿಲಸಲಾಗಿದುದ, 
ಭೌತ್ತಕ್ಪಿತ್ತ್ಸಲಿಲಕರ್ಾಗಬ್ೇರ್ರುವ್ಬಿಲ್ 

  5     583 1224 1812 

ಅನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲು ಖಜಾನಗೆೆ ಸಲ್ಲುಸಲಾಗಿದುು, 
ಭೌತ್ರಕ್ ಪರತ್ರ ಸಲ್ಲುಕೆರ್ಾಗಬೋೆಕಿರುವ ಬಿಲ್ 

  5     583 1224 1812 

ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ 75 13785 422162 604526 1141645 2284447 4466640 
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ಅನುಬಂಧ-೩.೧೨ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೪ ಪುಟ 94) 

ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳ ಮರುಸಂಸಕರಣ ೆಮಾಡಿರುವುದನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖೆ್ು 

ವಷ್ಯ 
ವಿಫಲ್ವಾದ್
ಪಾವತ್ತಗಳ್
ಸಂಖಯ್ 

ಮೊತ್ ಿ

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸಲಾದ್
ಮತ್ುಿ 

ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾದ್
ವಿಫಲ್ವಾದ 

ಪಾವತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯ 

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸಲಾದ್ಮೊತ್ ಿ

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸದ್
ವಿಫಲ್ವಾದ್
ಪಾವತ್ತಗಳ್
ಸಂಖಯ್ 

ಮರುಸಂಸಾರಣ್ 
ಗ್ೂಳಿಸದ್ಮೊತ್ ಿ

2014-15             
2015-16 434 22,035,954 418 21,348,565 16 687,389 
2016-17 14,015 1,585,235,760 12,473 1,553,877,911 1,542 31,357,849 
2017-18 20,970 3,187,473,391 17,387 3,106,585,303 3,583 80,888,088 
2018-19 57,064 4,269,564,894 45,982 4,114,464,429 11,082 155,100,465 
2019-20 1,20,211 6,820,711,998 89,668 6,323,032,385 30,543 497,679,613 
2020-21 
(ಆಗಸ್ಟ 2020್
ರವರೆಗೆ) 

41,868 1,171,562,853 25,395 774,071,538 16,473 397,491,315 

ಒಟ್ುಟ 2,54,562 17056584850 1,91,323 15893380131 63,239 1,16,32,04,719 
 

  



156  

 

 

ಅನುಬಂಧ-೩.೧೩ 
(ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡಿಕ್-೩.೧೪ ಪುಟ 96) 

ವಿಫಲವಾದ ಪಾವತ್ರಗಳ ಮರುಪಾವತ್ರಗಳನುು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದನುು ತೊೋರಿಸುವ ತ್ಃಖೆ್ು 
ಕಿಮ್
ಸಂಖಯ್ ವಿಫಲ್ವಾದ್ಪಾವತ್ತ್ಐಡಿ ಒಟುು್ಹ್ೂಸ್

ಬಿಲ್ುಲಗಳು ಒಟುು್ಮೊತ್ ಿ ಅಧಿಕ್
ಬಿಲ್ುಲಗಳು ಅಧಿಕ್ಮೊತ್ ಿ

1 E572E290616022634 3 74,817 2 49,878 
2 E555A060516000608 2 23,218 1 11,609 
3 E557A280117000069 2 58,604 1 29,302 
4 E558A120316000012 2 30,854 1 15,427 
5 E558A160217000627 2 19,500 1 9,750 
6 E572E120516007587 2 41,254 1 20,627 
7 E572E120516007990 2 34,454 1 17,227 
8 E572E240317000989 2 1,13,470 1 56,735 
9 E572E250716047878 2 72,732 1 36,366 
10 E572E300616022712 2 23,240 1 11,620 
11 E572E300616022721 2 20,040 1 10,020 
12 E573G120216000002 2 1,620 1 810 
13 E573G120216000026 2 25,320 1 12,660 
14 E573G120216000033 2 25,320 1 12,660 
15 E574C220716000160 2 88,282 1 44,141 
16 E575A080716012165 2 17,944 1 8,972 
17 E575A230716013241 2 12,398 1 6,199 
18 E577C050316000010 2 65,014 1 32,507 
19 E582C160117000002 2 12,034 1 6,017 
20 E584A140616002497 2 26,014 1 13,007 

ಒಟ್ುಟ್ಅಧಿಕ್್ಮೊತ್ು 4,05,534 
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