
 

ಡಯಟ್ನಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು  

 

ಕ್ಯ ಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ  : 
 

 
  ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಜಿಲೆ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥಯು 110 * 

70 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ು ೀಣಣದ ಎರಡು ಅೆಂತಸ್ು ನ ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನು  ಹೆಂದಿದ್ದು ,  ಎಲೆ್ಲ  ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 

ಪ್ಾ ತ್ಯ ೀಕ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸ್ಬ್ಬ ೆಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ಾ ಯೀಗ್ರಲಯಗಳಿಗೆ 

ಕೊಠಡಿಗಳು, ಗಾ ೆಂಥಾಲಯ, ಹಾಸ್ಥಟ ಲ್ ಮತ್ತು  ಕಾನಫ ರೆನ್್ಸ  ಹಾಲ್ ಹೆಂದಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಣ ಸಂಪ್ಕಣ, 

ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾ ವಲಿನೆಂದಿಗೆ ವಿಭಿನು  ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಇದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು  

ಹೆಂದಿದೆ. 

     ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ 

 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                           

 ಐವತ್ು ೈದ್ದ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿರುವ ಎರಡು ಸಜ್ಜು ಗೆಂಡ ಮತ್ತು  ಕ್ರಾ ಯಾತಮ ಕ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ ಲ್ಲಯ ಬ್ಗಳಿವೆ. 



 

ಭಾಷಾ ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ : 

 

    
                                             
ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ ನೆರವಿನ ಭಾಷಾ ಲ್ಲಯ ಬ (CALL) ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಪೀಠೀಪ್ಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ಗಳು, 

ಹೆಡ್ಸ್ಥಟ್ಗಳು, ಮೈಕೊಾ ಫೀನಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ತಂತಾ ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು  ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಡುವ 

ತಂತಾ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಯೋಗಾಲಯ: 

 ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ಾ ಯೀಗ್ರಲಯದಲೆಿ  ಆಧುನಕ ಸೂಕ್ಷಮ ದರ್ಣಕಗಳು, ಸೆ್ಥ ೈಡ್ಗಳು, ಮದರಿಗಳು, 

ಮನವ ಅಸೆ್ಪಂಜರ, ರಾಸಾಯನಕಗಳು,  ಮದರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿವೆ. 

ಮನೋವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಯೋಗಾಲರ್ : 

 ಮನೀವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ಾ ಯೀಗ್ರಲಯವು ಬೀಧನೆ, ಸಂಶೀಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ಾ ಬಂಧ 

ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲೆಿ  ಸಹಾಯ ಮಡುತು ದೆ. 

ಗರ ಾಂಥಾಲರ್; 

 

 
 

 ಗಾ ೆಂಥಾಲಯವು ಉಲೆ್ಲೀಖ್ (Reference) ಪುಸು ಕಗಳು, ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಇೆಂಗೆ್ಲಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದ 

ಪುಸು ಕಗಳು, ವಿರ್ವ ಕೊೀರ್, ನಯತಕಾಲಿಕಗಳು, ನಘಂಟುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತಯ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 



ನಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಮನೀವಿಜ್ಞಾ ನದ ಪುಸು ಕಗಳು, ಕಥೆ ಪುಸು ಕಗಳು, ಕಾದಂಬ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇನ್ನು  

ಅನೇಕವನ್ನು  ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟ್ಲಿೀಕರಣದಲೆಿ  ಜೀಡಿಸಲ್ಲಗ್ಲದೆ. 

 

ವಿೋಡಿಯ ಕ್ನಫ ರೆನ್ಸ ಾಂಗ್ :                                                                                                                                                                                  

   

 

      

 ವಿೀಡಿಯ ಕಾನಫ ರೆನ್್ಸ  ಸ್ಟಟ ಡಿಯೀ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲೆಿ  ತರಬೇತಿ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ಾ ವೇರ್ವನ್ನು  

ಹೆಂದಿದೆು ೀವೆ. 

 

ಹಾಸೆ್ಟ ಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ   : 
 

 

 
  
ಡಯಟ್ನ್ ವಸತಿ್ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  16್ ಕೊಠಡಿಗಳೆಂದಿಗೆ್ 55್ ಜನರಿಗೆ್ ಅವಕಾರ್ವಿದೆ,್ ಎಲೆ್ಲ ್

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳೆಂದಿಗೆ್ಮಹಿಳೆಯರು್ಮತ್ತು ್ಪುರುಷರಿಗೆ್ ಪ್ಾ ತ್ಯ ೀಕ್ ವಸತಿ್ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದೆ.್ ್ ಶಿಕ್ಷಕರು್ಮತ್ತು ್



ಇತರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ್ ವಸತಿ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲೆಿ ್ ನಡೆಯುವ್ ವಿವಿಧ್ ವಸತಿ್ ತರಬೇತಿ್ ಮತ್ತು ್

ಕಾಯಣಕಾ ಮಗಳಿಗೆ್ಅನ್ನಕೂಲವಾಗ್ಲದೆ. 

  

ಸಭಾಾಂಗಣ : 

 

 ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಸಭಾೆಂಗಣವು 100 ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಆಸನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೆಂದಿದ್ದು , ಆಡಿಯೀ / 

ವಿಡಿಯೀ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೆಂದಿರುತು ದೆ. ರಾಜಯ , ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು  ಜಿಲೆ್ಲ  ಮಟ್ಟ ದ ಕಾಯಣಕಾ ಮಗಳು, 

ತರಬೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಲೀಚನೆ ಕಾಯಣಕಾ ಮಗಳನ್ನು ್ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲಗುತಿು ದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


