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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) 
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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. 




