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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 

 

ಕರ್ಾಣಟ್ಕ




