ತಂತ್ರಂಶ ಶ್ಖೆಯ ಕಡತಗಳು
ಕರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖೆೆ

ವಿಷಯ
2008-09

1

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2008-09

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನ್ುದ್ನ್ವನ್ುನ ರೂ
2.00 ಕೊೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆೆ ವರದ್ಧ.
ಕನ್ನಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲ್ಖೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಲ್ುು

2

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2008-09 (ಭ್ಗ)

ತಂತ್ರಂಶಗಳ ಅಂತಿಮ ಆವೃತಿುಯ ಮುಖ್ಯಂಶಗಳನ್ುನ ಪತಿರಕ್
ಪರಕಟಣೆ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು.

3

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2008-09 (ಭ್ಗ-2)

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

2009-10
4

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2009-10 (ಭ್ಗ)

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್
ಕಡತ.(2014-2015)

2011-12
5

ಕ.ಸ.ನಿ/35/ಕ.ಅ/2011-12 (ಭ್ಗ)

6

ಕ.ಸ.ನಿ/35/ಕ.ಅ/2011-12 (ಭ್ಗ-1)

7

ಕ.ಸ.ನಿ/31/ಕ.ಅ/2011-12 (ಭ್ಗ-2)

ಐದು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಐದು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶಗಳನ್ುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
(IIITB ನಿೋಡಿರುವ ವರದ್ಧ)
ಲಿನೆಕ್ಸ್ ಮತುು ವಂಡೊೋಸ್ ಆಧ್ರಿತ ಮುಕು ಆಕರ ತಂತ್ರಂಶ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಂಪ್, ಇಂಕ್ಸಸೆಟೋಪ್, ಸೆುರೈಬಸ್)

2013-14
ಕ.ಸ.ಇ/38/ಕ.ಅ/2013-14

ಕನ್ನಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲ್ಖೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊಬೆೈಲನ್ಲಿಿ
ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ತಂತ್ರಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮ್ನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳ

8

ಸಮುಯ ಕೊೋರಿಕೆ.
ಕ.ಸ.ನಿ/38/ಕ.ಅ/2013-14

ಕನ್ನಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲ್ಖೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಲ್ುು
ತಂತ್ರಂಶಗಳ ಬಿೋಟ್ ವರ್ಷನ್ ಲೊೋಕ್ಪಷಣೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್

9

ಕಡತ. (ಪರಿವತಷಕ, ಯೂನಿಕೊೋಡ್, ಅಕ್ಷರ ವನ್ಯಸ, ಮೊಬೆೈಲ
ದೂರವ್ಣಿ, ಬೆೈಲ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ)

10

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2013-14 (ಭ್ಗ)

ಕನ್ನಡ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಇಲ್ಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ
ತಂತ್ರಶಗಳ ಇ-ತರಬೆೋತಿ ಏಪಷಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

2014-15
11

ಕ.ಸ.ನಿ/ಕಂ.ತರಬೆೋತಿ/2014-15

12

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2009-10

ಯುನಿಕೊೋಡ್ ತಂತ್ರಂಶಗಳ ತರಬೆೋತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಕುರಿತು.
ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
(2014-15)

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಿರುವ
13

ಕ.ಸ.ನಿ/35/ಕ.ಅ/2014-15

ಮೊಬೆೈಲ ಬಳಕೆಯ ಸಲ್ುವ್ಗಿ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯನ್ುಯಯಲ ಮುದರಣ
ಹ್ಗೂ ಸಿ.ಡಿ ಬಗೆೆ ದರಪಟಿಟ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

14

ಕ.ಸ.ನಿ/54/ಕ.ಅ/2014-15 (ಭ್ಗ)

15

ಕ.ಸ.ನಿ/05/ಕಂಪಯಯಶ್/2014-15

16

ಕ.ಸ.ನಿ/04/ಕ.ತಂ.ಅ/2014-15

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕನ್ನಡ ಓ.ಸಿ.ಆರ್ ಪ್್ರತಯಕ್ಷಿಕೆ
ಕ್ರ್್ಷಗ್ರಕೆು ಆಹ್ಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಇಲ್ಖೆಯಲಿಿ ಬಳಕೆಯಲಿಿರುವ ತಂತ್ರಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮ್ಹಿತಿ
ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ.
ಯುನಿಕೊೋಡ್ ತಂತ್ರಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜತ ಅಡಕ ಮುದ್ಧರಕೆ
ಪರತಿಗಳನ್ುನ ಮ್ಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

2015-16
ಶಿರೋ ಎನ್. ಅನ್ಬರಸನ್, APPLESOFT, ಶಿವನ್ಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
17

ಕ.ಸ.ನಿ/ತಂತ್ರಂಶ/ಮ್ಹಿತಿಹಕುು/01/

ಇವರು ಕನ್ಷಟಕ ಮ್ಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲಿಿ ಮೋಲ್ಮನ್ವ ಅಜಷ

2015-16

ಸಲಿಿಸಿದ ಕುರಿತು( ಪರಕರಣ ಸಂಖೆಯ: ಕಮ್ಅ 10146 ಪಿಟಿಎನ್
2010 )

2016-17
18

ಡಿಕೆಸಿ/ತಂತ್ರಂಶ/ಮ್ಹ/04/2016-17

ಶಿರೋ ಎನ್. ಅನ್ಬರಸನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮ್ಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಷ ಸಲಿಿಸಿದ ಬಗೆೆ - ಅಜಷ ದ್ಧನ್ಂಕ:

19

ಡಿಕೆಸಿ/ತಂತ್ರಂಶ/ಮ್ಹ/05/2016-17

21.11.2016.
ಶಿರೋಪ್್ದ, ಆಲಿೋಗರ್ - 202002 ಇವರ ಮ್ಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಷ ಸಲಿಿಸಿದ ಬಗೆೆ - ಅಜಷ ದ್ಧನ್ಂಕ:
29.04.2016

ತಂತ್ರಂಶ ಶ್ಖೆಯ ಕಡತಗಳು
ಕರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖೆೆ

ವಿಷಯ
ಶಿರೋ ಎನ್. ಅನ್ಬರಸನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕನ್ಷಟಕ ಮ್ಹಿತಿ

20

ಡಿಕೆಸಿ/ತಂತ್ರಂಶ/ಮ್ಹ/06/2016-17

ಆಯೋಗದಲಿಿ ಮೋಲ್ಮನ್ವ ಅಜಷ ಸಲಿಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ಪರಕರಣ
ಸಂಖೆಯ: KIC/9613/APL/2015)
ಶಿರೋ ಎನ್. ಅನ್ಬರಸನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕನ್ಷಟಕ ಮ್ಹಿತಿ

21

ಡಿಕೆಸಿ/ತಂತ್ರಂಶ/ಮ್ಹ/07/2016-17

ಆಯೋಗದಲಿಿ ಮೋಲ್ಮನ್ವ ಅಜಷ ಸಲಿಿಸಿದ ಕುರಿತು.
(ಪರಕರಣ ಸಂಖೆಯ: KIC/9614/APL/2015)

