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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. 
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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). 



 

 

ಅಧಾಯಯ IV 

112 
 

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). 
 




