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ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉದ್ ್ ಾೋಗದ ಸುರಿಮಳ  ಕ ್ರ ್ ೋನಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಿ 

ಸಿಎಂಆರ್ ನಲಿ್ಲ ಶ ೋ.100ರಷ್ುು ಕಯಾಂಪಸ್ ನಿಯೋಜನ  
 
 
 
 
 

ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ  ೋಗ ಕ್  ರ  ೋನರ ಔದ  ಯೋಗಿಕ ಮರರುಕಟ್ ೆಯಲ್ಲಿಯ ಕುಸಿತ ಸ ೋರಿದಾಂತ  ಅನ ೋಕ ಆತಾಂಕಗಳನ್ುು 
ಹುಟ್ುೆಹರಕಿದ . ಆದರ  ಸಿಎಾಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದರಯಲಯದ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ ೆ ಬಾಂದರ , ನ ೋಮಕ್ರತಿಯ ಮೋಲ  
ಯರವುದ ೋ ಪರಿಣರಮ ಬೋರಿಲ.ಿ ವಿಶ್ವವಿದರಯನಿಲಯವು ಇಾಂತಹ ಸಾಂಕಷೆದ ಸಾಂದರ್ಿದಲ  ಿ ತನ್ು ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳನ್ುು 
ಭರರತದ ಉನ್ುತ ಕಾಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ೋಮಕ ಮರಡಿಸಿದ . 
 

120 ಉನ್ುತ ಸಾಂಸ ೆಗಳು ತಮಮ ವರ್ುಿವಲ್ ಮೋಡ್ ಮ ಲಕ ಸಿಎಾಂಆರ್  ವಿಶ್ವವಿದರಯಲಯದಾಂದ ದ  ಡ್ಡ ಸಾಂಖ್ ಯಯ 

ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳನ್ುು ನ ೋಮಿಸಿಕ್  ಾಂಡಿವ .  ಕ್ೌಶ್ಲಯದ  ಾಂದಗ  ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ನಿೋಡ್ುವುದು ಸಿಎಾಂಆರ್ ವಿವಿ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  
ಪಿಸ್ ಪರಯಾಂಟ್ ಆಗಿದ . ವಿಶ್ವವಿದರಯಲಯವು ತನ್ು ಎಾಂಬಎ ಮತುು ಇತರ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಉದಯಮ ಆಧರರಿತ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿುದ . 
 

ಸ ನ್ಿರ್ ಕ್ರರ್ಪಿರ ೋಶ್ನ್ ಇಾಂಡಿಯರ, ಬರಷ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಕ್ರಯಪ್ಜ ಮಿನಿ ಇಾಂಡಿಯರ, ಇನ  ಫೋಸಿಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, 

ಸಿಾಂಪ್ಲಿಲ್ಲೋನ್ಿ, ಜ  ಮರಟ್   ಇಾಂಡಿಯರ, ಬಜರಜ್ ಅಲ್ಲಯರನ್್, ಕ್ ಪ್ಲಎಾಂಜಿ ಇಾಂಡಿಯರ, ವಿರ್ಪಾೋ, ಎಸ್್ಎಲ್್ಕ್  
ಸರಫ್ೆ್ವ ೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕ್ರಟ್ಿ ಇಾಂಡಿಯರ ಪ ೈವ ೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಎಚ್ಪ್ಲ ಎಾಂಟ್ರ್್ಪ ೈಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಮತುು ಥರಮ್ನ್ 

ರರಯಟ್ಸ್ಿ ಇಾಂಡಿಯರ ಪ ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್ ಇವು ಸಿಎಮ್ಆರ್್ಯು ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿದ ಪಾಮುಖ 

ಕಾಂಪನಿಗಳು. ಇದು ನ್ಾಂಬಲಸರಧ್ಯವ ನಿಸಿದರ  ನಿಜ. 

 

ಸಿಎಾಂಆರ್ ವಿವಿಯಾಂದ ಹ  ಸದರಗಿ ಎಾಂಬಎ ಪದವಿೋಧ್ರರರಗಿರುವ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ ಕ್  ವಷಿಕ್ ೆ 7 ಲಕ್ಷ ರ .ಗಳ ವ ೋತನ್ 

ಪರಯಕ್ ೋಜ್ ಪಡ ದದರಾರ , ಅಶ್ುತ  ೋಷ್ ಕುಮರರ್, ಕ್ರಯಲ ಬ್ ಎಸ್, ಹನಿ ಸ ೈಯದ್ ಮತುು ಅಖಿಲ್ ಹರಿ ಅವರು ವರರ್ಷಿಕ 

6 ಲಕ್ಷ ರ . ಪರಯಕ್ ೋಜ್ ಪಡ ದದರಾರ . 
 

ಸಿಎಾಂಆರ್ ನ್ ಹ  ಸ ಎಾಂಬಎ ಪದವಿೋದರರಿಗ  ಸರರಸರಿ ನಿೋಡ್ಲರದ ವ ೋತನ್ ರ  4.3 ಲಕ್ಷ ರ . ಬಬಎ ವಿಭರಗದಲ್ಲ ಿ

ಕ್ ಲವು ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  ವರರ್ಷಿಕ 6 ಲಕ್ಷ ರ ., ಬ.ಟ್ ಕ್ ವಿಭರಗದ ಪದವಿೋದರರು ವರರ್ಷಿಕ 11 ಲಕ್ಷ ರ . ವರ ಗ  

ಪರಯಕ್ ೋಜ್ ಪಡ ದುಕ್  ಾಂಡಿದರಾರ  
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ಈ ಕ್ರಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಪಾತಿಕಿಾಯಸಿರುವ ಸುಬಬಯಯ, "ಕ್  ೋವಿಡ್ -19 ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಉತುುಾಂಗದಲ್ಲಿದರಾಗ 

ಕ್ರಲ ೋಜು ನಿೋಡಿದ ಅವಕ್ರಶ್ವನ್ುು ನರನ್ು ಪಡ ದುಕ್  ಾಂಡಿದಾಕ್ ೆ ನ್ನ್ಗ  ಸಾಂತ  ೋಷವರಗಿದ . ನ್ನ್ುನ್ುು ನ ೋಮಿಸಿಕ್  ಾಂಡ್ 

ಕಾಂಪನಿ ನ್ನ್ು ಪಾತಿಭ ಯನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದ " ಎಾಂದು ಹ ೋಳುತರುರ . 
 

ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕ್  ರ  ೋನರ ಸಮಯದಲ್ಲಯಿ  ಸಹ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಮುಾಂದುವರಿಸಲು ಮತುು ಅವರ 

ಕ್ೌಶ್ಲಯಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಪಿಡಿಸಲು ಸಿಎಾಂಆರ್ ವಿವಿ ಅನ ೋಕ ಅವಕ್ರಶ್ಗಳನ್ುು ನಿೋಡಿದ  ಎಾಂದು ಕ್ರಯಲ ಬ್ ಎಸ್ 

ಹ ೋಳುತರುರ . 
 

"ವಿಶ್ವವಿದರಯನಿಲಯದ ನಿಯೋಜನ  ವಿಭರಗವು ಯರವರಗಲ  ನ್ಮಮಾಂದಗ  ನಿಾಂತಿದ . ಇದು ಲರರ್ದರಯಕ 

ಉದ  ಯೋಗಗಳನ್ುು ಪಡ ಯಲು ನ್ಮಗ  ಸಹರಯ ಮರಡಿದ " ಎಾಂದು ಅವರು ಹ ೋಳಿದರು. 
 
ಅಖಿಲ್ ಹರಿ, ಉದ  ಯೋಗದ ಅವಕ್ರಶ್ವನ್ುು ಪಡ ದ ಇನ  ುಬಬ ಅದೃಷೆಶರಲ್ಲ ವಿದರಯರ್ಥಿ. ಯುವ 

ವಿಶ್ವವಿದರಯಲಯವರಗಿದಾರ  ಸಿಎಾಂಆರ್ ವಿವಿ ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಾಂಕಷೆದಲ  ಿಅದುುತವರದ ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ನಿೋಡಿದ  ಎಾಂದು 
ಹ ೋಳುತರುರ . "ನ್ನ್ು ಉದ  ಯೋಗದ ಪರಯಕ್ ೋಜ್ ಬಗ ೆ ನ್ನ್ಗ  ಸಾಂತ  ೋಷವರಗಿದ " ಎಾಂದು ಅವರು ಹ ೋಳಿದರು. 
 
ಕ್ ೋವಲ ಕ್ ಲವು ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳು ಉದ  ಯೋಗರವಕ್ರಶ್ ಪಡ ದದರಾರ  ಎನ್ುುವುದಕೆಷ್ ೆ ಇದು ಸಿೋಮಿತವರಗಿಲಿ. ಅರ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗ  
ನಿೋಡ್ಲರಗುತಿುರುವ ಸಾಂಬಳವು ಕ್  ೋವಿಡ್ ಪೂವಿದ ಸಮಯಕಿೆಾಂತ ಉತುಮವರಗಿದ  ಎನ್ುುವುದು ವಿಶ ೋಷ. 

 ಮರಕ್ ಿಟಾಂಗ್ ವಿಭರಗದ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಲ್ಲಗ  ಇದು ಅರ್ಛರಿ ಮ ಡಿಸಿದ . 
 

ನಿಸ್ಾಂದ ೋಹವರಗಿ, ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು 2020 ಬರಯಚ್ನ್ ನಿಯೋಜನ  ರ್ವಿಷಯವನ್ುು ಹರನಿಗ  ಳಿಸಿದ . ಆದರಗ ಯ, ಕಳ ದ 8 

ರಿಾಂದ 10 ತಿಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಮರರುಕಟ್ ೆಯು ಬ ಳವಣಿಗ  ಕ್ರಣುತಿುದ . ಬ ೋಡಿಕ್  ಮತುು ಪೂರ ೈಕ್ ಯ ಅಸಮರನ್ತ ಯಾಂದರಗಿ 

ನ ೋಮಕ್ರತಿ ಆರಾಂರ್ವರಗಿದ . ಉದ  ಯೋಗದರತರು ತಮಮ ಸರರಸರಿ ನ ೋಮಕ್ರತಿ ಪಾಮರಣಕಿೆಾಂತ ಎರಡ್ರಿಾಂದ ಮ ರು 
ಪಟ್ುೆ ಹ ರ್ುು ನ ೋಮಕ ಮರಡಿಕ್  ಳುುತಿುದರಾರ . ಲರಕ್್ಡೌನ್ ಮತುು ನ್ಾಂತರದ ಆರ್ಥಿಕತ ಯ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಪರಠಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಸುವುದರ ಜ  ತ ಗ  ಸಿಎಾಂಆರ್ ವಿವಿ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ೌಶ್ಲಯಗಳನ್ುು ಹ ಚ್ಚುಸಿ ಅವರ ಸರಮರ್ಥಯಿವನ್ುು 
ದವಗುಣಗ  ಲ್ಲಸಿತು. ಜ  ತ ಗ , ಅವರಿಗ  ಸಮರ್ಥಿ ಉದ  ಯೋಗಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿಕ್  ಟೆತು. 
 

https://newstonic.in/The-fall-of-employment-at-CMR-University-Even-in-the-Corona-
context-100-percent-of-campus-placement-at-CMR 
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