ಇ-ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳು
ಕರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖೆೆ

ವಿಷಯ
2012-13

1

ಕಸನಿ/26/ಆಡಳಿತ/2012-13

ಬಯೋ ಮೈಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ರ್ಯರ್ಸ್ಥೆ ಅಳರ್ಡಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

2013-14
2

ಕ.ಸ.ನಿ/01//ಕಂಪ್ಯಯ.ಶಾ/2013-14 ಇಲಾಖಥಗ್ಥ ಗಣಕಯಂತಿ, ಪ್ಿಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯುಪ್ಎಸಗಳನ್ುು ಖರೋದಿಸುರ್
ಬಗ್ಥೆ.

2014-15
3

ಕ.ಸ.ನಿ/03/ಕಂಪ್ಯಯ.ಶಾ/2014-15

4

ಕ.ಸ.ನಿ/04/ಕಂಪ್ಯಯ.ಶಾ/2014-15

ಪ್ರಿಜಥಕಟರ್ ಹಾಗೂ ವಾಲಮ ಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋನ್ ಅಳರ್ಡಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಅಧಿಕಾರ/ಸ್ಕಬಬಂದಿಗಳಿಗ್ಥ ಡಿಜಿಟಲ ಸ್ಕಗ್ಥುೋಚರ್ ಸಟ್ರವಫಿಕಥೋಟ್ (DSC)
ಪ್ಡಥಯುರ್ ಕುರತು.

2015-16
5

ಕ.ಸ.ನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/01/2015-16

ಕನ್ುಡ ರ್ಚುವಯಲ ತರಗತಿಗಳನ್ುು ನ್ಡಥಸುರ್ ಕುರತು.

6

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/05/2015-16

7

ಕ.ಸ.ನಿ/ಇ1/ಇ-ಆಡಳಿತ/15/2015- ಜಿಲಾಾ ಕಛಥೋರಯಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾ್ಗಿ ತಾಂತಿಿಕ
ಸಮಾಲಥೂೋಚಕರನ್ುು ಪ್ಡಥಯುಲು ಸೂಚಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
16

ಇಲಾಖಥಯ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ kannadasiri.co.in ರನ್ುು ಹಥೂೋಸ್ಕಟಂಗ್,
ನಿರ್ವಹಣಥ ಮತುು ಬ್ಾಯಕ್-ಆಪ್ ನಿರ್ವಹಣಥ ಮಾಡುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

ಇಲಾಖಥಯ ಅಧಿಕಾರ / ಸ್ಕಬಬಂದಿಗಳಿಗ್ಥ ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ
8

ಕ.ಸ.ನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/16/2015-16

ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸುರ್ುದಕಾ್ಗಿ ಏರ್ಟಥಲ ಕಂಪ್ನಿಯ 4G ಡಾಟಾ ಕಾರ್ಡವ
ಸಂಪ್ಕವಗಳನ್ುು ಪ್ಡಥಯುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

9

ಕ.ಸ.ನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/18/2015-16

ಇಲಾಖಥಯ 30 ಜಿಲಥಾಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರಥೋವಶಕರ ಕಛಥೋರಗಳಿಗ್ಥ ಇ-ಆಫಿೋಸ
ಕಾಯವರ್ಯರ್ಸ್ಥೆಯನ್ುು ವಿಸುರಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಕಥೋಂದಿ ಕಛಥೋರಯ ಅಭಿಲಥೋಖಾಲಯದಲ್ಲಾನ್ ಕಡತ ರಾಖಲಥಗಳನ್ುು

10

ಕ.ಸ.ನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/25/2015-16

ಸ್ಾ್ಾನಿಂಗ್ ಮತುು ರಾಖಲ್ಲೋಕರಣ ಮಾಡಿಸಲು ಒಬಬ ಅನ್ುಭವಿ ಸ್ಕಬಬಂದಿ
ಸ್ಥೋವಥಯನ್ುು ಪ್ಡಥಯುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

11

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/41/2015-16

ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ CCTV ಮತುು BIOMETRIC ಅಳರ್ಡಿಸುರ್ ಕುರತು.

2016-17
12

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/02/2016-17

ಇಲಾಖಥಯ ಧನ್ಸಹಾಯ ಆನ್ಲಥೈನ್ ಅಜಿವಗಳ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ಅನ್ುು ಹಥೂೋಸ್ಕಟಂಗ್,

13

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/03/2016-17

ಇಲಾಖಥಯ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ Kannadasiri.co.in ರನ್ುು ಹಥೂೋಸ್ಕಟಂಗ್, ನಿರ್ವಹಣಥ

14

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/04/2016-17

ಇಲಾಖಥಯ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಕಗೆ ರಸಧಾರಥ ಅಳರ್ಡಿಸಲು ವಥಬ್ ಅಪ್ಾಕಥೋಷನ್

15

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/05/2016-17

ಕನ್ುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖಥಯ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ WINDOWS SERVER OS

16

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/08/2016-17

ಈ ಕಾಯವಲಯದಲ್ಲಾರುರ್ UPSಗಳ ನಿರ್ವಹಣಥಗ್ಾಗಿ AMC ನಿೋಡುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

ನಿರ್ವಹಣಥ ಮತುು ಬ್ಾಯಕ್-ಆಪ್ ನಿರ್ವಹಣಥ ಮಾಡುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಮತುು ಬ್ಾಯಕ್-ಆಪ್ ನಿರ್ವಹಣಥ ಮಾಡುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ವಿನ್ಾಯಸ ಮಾಡಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ

17

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/12/2016-17

ಕನ್ುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖಥಯ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ WINDOWS SERVER

18

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/13/2016-17

ಕನ್ುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖಥಯ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ ADOBE CREATIVE

19

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/14/2016-17

ಕನ್ುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖಥಯ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ COREL DRAW

20

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/20/2016-17

ಇಲಾಖಥಯ ನಿರಥೋವಶಕರು ಬಳಸುತಿುರುರ್ ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್ ಸವಿೋವಸ ಮಾಡಿಸುರ್

21

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/21/2016-17

ಕಥೋಂದಿ ಕಛಥೋರಯ ಬಳಕಥಗ್ಾಗಿ ಪ್ಿಂಟರ್ಗಳನ್ುು ಖರೋದಿಸ್ಕದ ವಥಚಚ ಪಾರ್ತಿಸುರ್

22

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/22/2016-17

ಖಜಾನ್ಥ-2 ಕಾಯವಬಳಕಥಗ್ಾಗಿ ಲಥಕ್ಪ್ತಿ ಶಾಖಥಗ್ಥ 3 ಲಾಯಪ್ಟಾಪ್ ಖರೋದಿಸುರ್

23

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/22/A/2016-17

ಎಂ.ಫಿಲ ಮತುು ಪ್ಎಚಡಿಗ್ಥ ಧನ್ಸಹಾಯ ಆನ್ಲಥೈನ್ ವಥಬ್ ಅಪ್ಾಕಥೋಷನ್ ವಿನ್ಾಯಸ

24

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/23/2016-17

ಕಛಥೋರಯ ಬಳಕಥಗ್ಾಗಿ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ ಅಗತಯ ಲಥೋಖನ್ ಸ್ಾಮಗಿಿ ಮತಿುತರಥ

LICENCE ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ
CLOUD ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ
GRAPHICS SUITE ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಬಗ್ಥೆ.
ಬಗ್ಥೆ.
ಬಗ್ಥೆ.
ಮಾಡಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಪ್ರಕರಗಳನ್ುು ಖರೋದಿಸ್ಕದ ಕುರತು.
ಈ ಕಾಯವಲಯದಲ್ಲಾರುರ್ ಜಂಟ್ರ ನಿರಥೋವಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ರರ್ರ ಕಛಥೋರಗ್ಥ ಮತುು

25

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/27/2016-17

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿರ್ರ ಸಂಸದಿೋಯ ಕಾಯವದರ್ಶವಯರ್ರ ಕಾರ್ಾವಲಯದ ಬಳಕಥಗ್ಾಗಿ
3KVA ಸ್ಾಮರ್ಥಯವದ ಒಂದು UPS ಮತುು ಬ್ಾಯಟರಗಳನ್ುು ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

26

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/30/2016-17

ಕನ್ುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖಥಯ ಕಥೋಂದಿ ಕಛಥೋರಯ ಲಥಕ್ಪ್ತಿ ಶಾಖಥಗ್ಥ 2
Desktop Computers ಮತುು 1 Laser Jet Printer ನ್ುು ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಕಥೋಂದಿ ಕಛಥೋರಯ ಅಭಿಲಥೋಖಾಲಯದಲ್ಲಾನ್ ಕಡತ ರಾಖಲಥಗಳನ್ುು ಸ್ಾ್ಾನಿಂಗ್

27

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/29/2015-16

ಮತುು ರಾಖಲ್ಲೋಕರಣ ಮಾಡಿಸ್ಕದ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣಥಯ ಸ್ಥೋವಾ ಸಂಭಾರ್ನ್ಥ
ಪಾರ್ತಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.
ಕನ್ುಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ನಿರಥೋವಶನ್ಾಲಯದ 5KVA UPS ನ್ುು ಇನ್ಥೂುಂದು

28

DKC /ಇ-ಆಡಳಿತ /30/2015-16

29

ಕಸಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/32/2015-16

30

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/41/2015-16

ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕಥ್ CCTV ಮತುು BIOMETRIC ಅಳರ್ಡಿಸುರ್ ಕುರತು.

31

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/42/2015-16

ಕಣಜದ ನಿರ್ವಹಣಥಗ್ಥ ಅಗತಯ ತಾಂತಿಿಕ ಪ್ರಕರಗಳನ್ುು ಖರೋದಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

ಕಥೂಠಡಿಗ್ಥ ಸೆಳಾಂತರ ಮಾಡುರ್ ಬಗ್ಥೆ
ಕಥೋಂದಿ ಕಛಥೋರಯಲ್ಲಾರುರ್ SHARP Digital Copier Model AR-5620N ರನ್ುು
ದುರಸ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕದ ವಥಚಚ ಪಾರ್ತಿಸುರ್ ಬಗ್ಥೆ.

