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ಸಹಾಯ ಕಡತ
1.

ಸಿಸಟಂ ಅಗತಯಗಳು

ಆಂಡೊರೋಯಿಡ್ ರ್ಹಮಹಾಚರಣೆ ಯಸ್ೆಾಯನತನ (Operating System) ಒಳಗೊಂಡ ಪೋನ್. ಆಂಡೊರೋಯಿಡ್ ಆೃತಿು ೪.೧
ಮತ್ತು ನಂತ್ರದುಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಯತನಿರ್ೊೋಡ್ ಠ್ಯದ ತೊೋರತವಿರ್ೆ (Rendaring) ಇದೆ. ಇಂತ್ಸ ಪೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ತ್ಂತಹರಂವನತನ ಅಳಡಿಸಿರ್ೊಂಡತ ಬಳಷಬಸತದತ. ಕನನಡದ ಯೆಂಡರಿಂಗ್ಸ ಇಲಿದ ಪೋನ್ಗಳಹದಲ್ಲಿ ಪೋನ್ ಅನತನ ರೂಟ್
ಭಹಡಿ ಕನನಡದ ಪಹಂಟ್ ಅನತನ ಇನ್ಸ್ಹಟಲ್ ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆೋರ್ಹಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ವಿಧಹನನತನ ಅನತಬಂಧದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಷಲಹಗಿದೆ.

2.

ಅನುಸ್ಾಾನೆ
2.1

ಆಂಡ ್ರೋಯಿಡ್ ೨.೩ ಆವೃತ್ತಿ
ಆಂಡ ್ರೋಯಿಡ್ ೨.೩ ಆವೃತ್ತಿ

ಯಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಯೆಂಡರಿ

ಗ್ಸ

ಇರಲ್ಲಲಿ.

ನಿಮಮದಹಗಿದದಲ್ಲಿ ಅನತಬಂಧದಲ್ಲಿ ಷೂಚಿಸಿದ ಕರಮನತನ ಅನತಷರಿಸಿ ನಂತ್ರ ರ್ಹನ್

ಇಂತ್ಸ ಪೋನ್
ನೊೋಟ್ ಹಹಗೂ ರ್ಹನ್

ಕೋ ತ್ಂತಹರಂವಗಳನತನ ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆೋಕತ . ಇದರ್ಹಾಗಿ ಮತಂದಿನ ವಿಬಹಗದಲ್ಲಿ ವಿರಿಸಿರತ
ವಿಧಹನನತನ ಅನತಷರಿಸಿ.

2.2

ಆಂಡ ್ರೋಯಿಡ್ ೨.೩ ರ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ
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ಚಿತ್ರ-೧
ಆಂಡಹರಯ್ಡ್ ಮೊಫೆೈಲ್ ದೂರಹಣಿಯ ರದೆ

2.3

ಡೌನ್ಲೆ ೋಡ್
ಆಂಡಹರಯ್ಡ್ ಮೊಫೆೈಲ್ ದೂರಹಣಿಗೆ

www.karnataka.gov.in/kcit

ತಹಣದಿಂದ ಡೌನ್

ಲೊೋಡ್ ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆೋಕತ. ಭಹಡಿರ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ರ್ಹನ್ ನೊೋಟ್, ರ್ಹನ್ ಕೋ ಕಡತ್ು ಮೊಫೆೈಲ್
ರದೆಯಮೋಲೆ ಮೂಡತತ್ುದೆ.

2.4

ಸ್ೆಟ್ಟಂಗ್ಸ್
ಆಂಡೊರೋಯಿಡ್ ರ್ಹಮಹಾಚರಣೆ ಯಸ್ೆಾಯತ ಗೂಗಲ್ ೆಿೋ ಸ್ೊಟೋರ್ನಿಂದ ಭಹತ್ರ ತ್ಂತಹರಂವಗಳನತನ

ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಭಹಡಲತ ಅನತಮತಿಷತತ್ುದೆ. ಫೆೋಯೆ ಜಹಲತಹಣದಿಂದ ಡೌನ್ಲೊೋಡ್ ಭಹಡಿದ .apk ಪೆೈಲ್ಗಳನತನ
ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಭಹಡಫೆೋಕದದಲ್ಲಿ ಸ್ೆಟ್ಟಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ security ಎಂಬಲ್ಲಿ unknown sources ಎಂಬತದನತನ ಆಯ್ಕಾ
ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆೋಕತ.
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ಚಿತ್ರ - ೨
ಸ್ೆಟ್ಟಂಗ್ಸ್

2.5

ಕಾನ್ನೆ ೋಟ್
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ಚಿತ್ರ - ೩
ರ್ಹನ್ ನೊೋಟ್ ಅನತನ ತೆಯೆದತರ್ೊಂಡತ install ಬಟನ್ ಮೋಲೆ ಕಿಕ್ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡತ ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆೋಕತ.

ಚಿತ್ರ - ೪
ರ್ಹನ್ ನೊೋಟ್ ಅನತಸ್ಹಾನೆಯ ಮತಂದತಯೆದ ಬಹಗ

ಚಿತ್ರ-೫
ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಮತರ್ಹುಯ
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2.6

ಕಾನ್ಕೋ

ಚಿತ್ರ-೬
ರ್ಹನ್ ಕೋ ಅನತನ ಷಸ ತೆಯೆದತರ್ೊಂಡತ install ಬಟನ್ ಮೋಲೆ ಕಿಕ್ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡತ ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆೋಕತ.

ಚಿತ್ರ-೭
ರ್ಹನ್ ಕೋ ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಮತಂದತಯೆದ ಬಹಗ

6

ಚಿತ್ರ-೮
ರ್ಹನ್ ಕೋ ಅನತಸ್ಹಾನೆ ಮತರ್ಹುಯ

3.

ಬಳಕೆಯ ಕರಮ
3.1

ಕಾನ್ನ ್ೋಟ್

ಚಿತ್ರ-೯
ರದೆಯ ಮೋಲ್ಲರತ ರ್ಹನ್ನೊೋಟ್
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ಚಿತ್ರ-೯
ರ್ಹನ್ ನೊೋಟ್ನ ಮೋಲೆ ಕಿಕಾಸಿದಹಗ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊೋರಿಸಿದಂತೆ ಟ್ಪಣಿ ಅಲೊೋಕನ, ನೂತ್ನ ಕಡತ್,
ಅರಿರ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮಮ ಕತರಿತ್ತ ನಹಲತಾ ಅಂವಗಳು ತೆಯೆದತರ್ೊಳುಳತ್ುೆ.

ಚಿತ್ರ-೧0
ನೂತ್ನ ಟ್ಪಣಿ ಯನತನ ತೆಯೆದತ ಫೆರಳಚತು ಭಹಡಬಸತದತ ಮತ್ತು ಷಂರಕ್ಷಿಷಬಸತದತ.
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ಚಿತ್ರ-೧೧
ಅಗತ್ಯರ್ೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ ಬಳರ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಳುಳ ವಿವಿಧ ಐರ್ಹನ್ಗಳು (ಅಂದಯೆ ಷಂರಕ್ಷಿಷತ, ರದತದಭಹಡತ ಮತ್ತು ರುುಭಹಡತ )

3.2

ಕಾನ್ಕೋ

ಚಿತ್ರ-೧೧
“ಕನನಡ” ಬಟನ್ ಒತಿುದಹಗ ಕನನಡ ಕೋಲ್ಲಮಣೆ ತೆಯೆದತರ್ೊಳುಳತ್ುದೆ
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ಚಿತ್ರ-೧೩
ಕನನಡ ಕೋಲ್ಲಮಣೆ

ವಿವೆೋಶ ಷೂಚನೆ:- ಮೊಫೆೈಲ್ ದೂರಹಣಿಯ ಕನನಡ ಕೋಲ್ಲಮಣೆಯತ ಇಲಹಖೆಯಿಂದ ಉಚಿತ್ಹಗಿ ಲಭಯವಿರತ ಕ್ೆೋಮ
ಕೋಲ್ಲಮಣೆ ವಿನಹಯಷದ ಭಹದರಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಇರತತ್ುದೆ. (ರ್ೆ.ಪಿ.ಯಹವ್ ಪನೆಟ್ಕ್ ಕೋಲ್ಲಮಣೆ ವಿನಹಯಷದ ಭಹದರಿ)

ಅನುಬಂಧ
ಆಂಡ ್ರೋಯಿಡ್ ೨.೩ ಅತ್ರಣಿರ್ೆಯ ಮೊಫೆೈಲ್ ದೂರಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಹಂಟ್ಗಳು ಇರತುದಿಲಿ. ಆದ ರ್ಹರಣ ಮೊಫೆೈಲ್
ರೂಟ್ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡತ ಪಹಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಹಟಲ್ ಭಹಡಿರ್ೊಳಳಫೆರ್ಹಗತತ್ುದೆ. ಮೊಫೆೈಲ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಪಹಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಹಟಲ್
ಭಹಡಿರ್ೊಳುಳ ಷಲತಹಗಿ ಈ ರ್ೆಳಕಂಡ ನಿಯಮನತನ ಅನತಷರಿಷಫೆೋರ್ಹಗತತ್ುದೆ.
Works on Rooted Android devices only.
Procedure:
1. Download the fonts from the link given below. Store the zip file on device / Computer.
Link: http://www.karnataka.gov.in/kcit
2. Make a NANDroid back up to revert back in case you made any errors. Install Fontchanger from Android
Market / Google Playstore onto your device.
Fontchanger : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=874658
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3. Unzip font files on PC/Device and copy the font files (*.ttf) to micro SD Card in a new folder ".Fontchanger".
4. Run Fontchanger. Allow root access in SU. Select Advanced Tab. Accept the warning to dismiss it, in case
running fontchanger for the first time.
5. Scroll down to entry DroidSansFallback.ttf. Select the entry. You will now be asked for the font to replace the
stock DroidSansFallback.ttf with. Scroll to select KAR_.ttf series fonts.
6. Apply changes. Reboot phone. Now your phone can display Kannada Fonts.
You may also use the Basic/Simple method to directly select KAR_.ttf series to replace the default font on your
device (in the Basic Tab of the Fontchanger App). In this case your default font will change to KAR_ series fonts
and may affect the current display.
In case you are trying to replace the DroidSansFallback.ttf , please note that you will lose Oriental fonts after
reboot. In case you wish to directly push these fonts into the /system/fonts directory, please be sure to change
permissions for the fonts you are copying.
***********
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