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ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ ್ ಾೋಗದ ಸುರಿಮಳ   
 

 
 

ಸಯಂಕ್ಯಾಮಿಕ ರ ್ ೋಗ ಕ್ ್ರ ್ ೋನಯ ಔದ್ ್ ಾೋಗಿಕ ಮಯರುಕಟ್ ೆಯಲ್ಲಿಯ ಕುಸಿತ ಸ ೋರಿದಂತ  ಅನ ೋಕ ಆತಂಕಗಳನ್ುು 
ಹುಟ್ುೆಹಯಕಿದ್ . ಆದರ  ಸಿಎಂಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ ೆ ಬಂದರ , ನ ೋಮಕ್ಯತಿಯ ಮೋಲ  
ಯಯವುದ್ ೋ ಪರಿಣಯಮ ಬೋರಿಲ.ಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇಂತಹ ಸಂಕಷೆದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ ಿ ತನ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ುು 
ಭಯರತದ ಉನ್ುತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ೋಮಕ ಮಯಡಿಸಿದ್ . 
 

120 ಉನ್ುತ ಸಂಸ ೆಗಳು ತಮಮ ವರ್ುಿವಲ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಲಕ ಸಿಎಂಆರ್  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂದ ದ್ ್ ಡ್ಡ ಸಂಖ್ ಾಯ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ುು ನ ೋಮಿಸಿಕ್ ್ಂಡಿವ .  ಕ್ೌಶ್ಲಾದ್ ್ ಂದಗ  ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ನಿೋಡ್ುವುದು ಸಿಎಂಆರ್ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ  
ಪಿಸ್ ಪಯಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ . ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ು ಎಂಬಎ ಮತುು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ  ಉದಾಮ ಆಧಯರಿತ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿುದ್ . 
 

ಸ ನ್ಿರ್ ಕ್ಯರ್ಪಿರ ೋಶ್ನ್ ಇಂಡಿಯಯ, ಬಯಷ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಕ್ಯಾಪ್ಜ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಯ, ಇನ ್ ಫೋಸಿಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, 

ಸಿಂಪ್ಲಿಲ್ಲೋನ್ಿ, ಜ ್ಮಯಟ್ ್ ಇಂಡಿಯಯ, ಬಜಯಜ್ ಅಲ್ಲಯಯನ್್, ಕ್ ಪ್ಲಎಂಜಿ ಇಂಡಿಯಯ, ವಿರ್ಪಾೋ, ಎಸ್್ಎಲ್್ಕ್  
ಸಯಫ್ೆ್ವ ೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕ್ಯಟ್ಿ ಇಂಡಿಯಯ ಪ ೈವ ೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಎಚ್ಪ್ಲ ಎಂಟ್ರ್್ಪ ೈಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಮತುು ಥಯಮ್ನ್ 

ರಯಯಟ್ಸ್ಿ ಇಂಡಿಯಯ ಪ ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್ ಇವು ಸಿಎಮ್ಆರ್್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿದ ಪಾಮುಖ 

ಕಂಪನಿಗಳು. ಇದು ನ್ಂಬಲಸಯಧ್ಾವ ನಿಸಿದರ್ ನಿಜ. 

 

ಸಿಎಂಆರ್ ವಿವಿಯಂದ ಹ ್ ಸದ್ಯಗಿ ಎಂಬಎ ಪದವಿೋಧ್ರರಯಗಿರುವ ಸುಬಬಯಾ ಕ್ ಕ್  ವಷಿಕ್ ೆ 7 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳ ವ ೋತನ್ 

ಪಯಾಕ್ ೋಜ್ ಪಡ ದದ್ಯಾರ , ಅಶ್ುತ ್ ೋಷ್ ಕುಮಯರ್, ಕ್ಯಾಲ ಬ್ ಎಸ್, ಹನಿ ಸ ೈಯದ್ ಮತುು ಅಖಿಲ್ ಹರಿ ಅವರು ವಯರ್ಷಿಕ 

6 ಲಕ್ಷ ರ್. ಪಯಾಕ್ ೋಜ್ ಪಡ ದದ್ಯಾರ . 
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ಸಿಎಂಆರ್ ನ್ ಹ ್ ಸ ಎಂಬಎ ಪದವಿೋದರರಿಗ  ಸರಯಸರಿ ನಿೋಡ್ಲಯದ ವ ೋತನ್ ರ್ 4.3 ಲಕ್ಷ ರ್. ಬಬಎ ವಿಭಯಗದಲ್ಲ ಿ

ಕ್ ಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ  ವಯರ್ಷಿಕ 6 ಲಕ್ಷ ರ್., ಬ.ಟ್ ಕ್ ವಿಭಯಗದ ಪದವಿೋದರರು ವಯರ್ಷಿಕ 11 ಲಕ್ಷ ರ್. ವರ ಗ್ 

ಪಯಾಕ್ ೋಜ್ ಪಡ ದುಕ್ ್ಂಡಿದ್ಯಾರ . 
 

ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಪಾತಿಕಿಾಯಸಿರುವ ಸುಬಬಯಾ, “ಕ್ ್ೋವಿಡ್ -19 ಸಯಂಕ್ಯಾಮಿಕ ಉತುುಂಗದಲ್ಲಿದ್ಯಾಗ 

ಕ್ಯಲ ೋಜು ನಿೋಡಿದ ಅವಕ್ಯಶ್ವನ್ುು ನಯನ್ು ಪಡ ದುಕ್ ್ಂಡಿದಾಕ್ ೆ ನ್ನ್ಗ  ಸಂತ ್ ೋಷವಯಗಿದ್ . ನ್ನ್ುನ್ುು ನ ೋಮಿಸಿಕ್ ್ಂಡ್ 

ಕಂಪನಿ ನ್ನ್ು ಪಾತಿಭ ಯನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದ್ ” ಎಂದು ಹ ೋಳುತಯುರ . 
 

ಸಯಂಕ್ಯಾಮಿಕ ಕ್ ್ರ ್ ೋನಯ ಸಮಯದಲ್ಲಯಿ್ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತುು ಅವರ 

ಕ್ೌಶ್ಲಾಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಪಿಡಿಸಲು ಸಿಎಂಆರ್ ವಿವಿ ಅನ ೋಕ ಅವಕ್ಯಶ್ಗಳನ್ುು ನಿೋಡಿದ್  ಎಂದು ಕ್ಯಾಲ ಬ್ ಎಸ್ 

ಹ ೋಳುತಯುರ . 
 

“ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಯೋಜನ  ವಿಭಯಗವು ಯಯವಯಗಲ್ ನ್ಮಮಂದಗ  ನಿಂತಿದ್ . ಇದು ಲಯರ್ದ್ಯಯಕ 

ಉದ್ ್ ಾೋಗಗಳನ್ುು ಪಡ ಯಲು ನ್ಮಗ  ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದ್ ” ಎಂದು ಅವರು ಹ ೋಳಿದರು. 
 

ಅಖಿಲ್ ಹರಿ, ಉದ್ ್ ಾೋಗದ ಅವಕ್ಯಶ್ವನ್ುು ಪಡ ದ ಇನ ್ ುಬಬ ಅದೃಷೆಶಯಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಯುವ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಯಗಿದಾರ್ ಸಿಎಂಆರ್ ವಿವಿ ಸಯಂಕ್ಯಾಮಿಕ ಸಂಕಷೆದಲ್ ಿಅದುುತವಯದ ಬ ಂಬಲವನ್ುು ನಿೋಡಿದ್  ಎಂದು 
ಹ ೋಳುತಯುರ . “ನ್ನ್ು ಉದ್ ್ ಾೋಗದ ಪಯಾಕ್ ೋಜ್ ಬಗ ೆ ನ್ನ್ಗ  ಸಂತ ್ ೋಷವಯಗಿದ್ ” ಎಂದು ಅವರು ಹ ೋಳಿದರು. 
 

ಕ್ ೋವಲ ಕ್ ಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ ್ ಾೋಗಯವಕ್ಯಶ್ ಪಡ ದದ್ಯಾರ  ಎನ್ುುವುದಕೆಷ್ ೆ ಇದು ಸಿೋಮಿತವಯಗಿಲಿ. ಅರ್ಾರ್ಥಿಗಳಿಗ  
ನಿೋಡ್ಲಯಗುತಿುರುವ ಸಂಬಳವು ಕ್ ್ೋವಿಡ್ ಪೂವಿದ ಸಮಯಕಿೆಂತ ಉತುಮವಯಗಿದ್  ಎನ್ುುವುದು ವಿಶ ೋಷ.  

ಮಯಕ್ ಿಟಂಗ್ ವಿಭಯಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಯಲ್ಲಗ  ಇದು ಅರ್ಛರಿ ಮ್ಡಿಸಿದ್ . 
 

ನಿಸ್ಂದ್ ೋಹವಯಗಿ, ಸಯಂಕ್ಯಾಮಿಕವು 2020 ಬಯಾಚ್ನ್ ನಿಯೋಜನ  ರ್ವಿಷಾವನ್ುು ಹಯನಿಗ ್ ಳಿಸಿದ್ . ಆದ್ಯಗ್ಾ, ಕಳ ದ 8 

ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಯರುಕಟ್ ೆಯು ಬ ಳವಣಿಗ  ಕ್ಯಣುತಿುದ್ . ಬ ೋಡಿಕ್  ಮತುು ಪೂರ ೈಕ್ ಯ ಅಸಮಯನ್ತ ಯಂದ್ಯಗಿ 

ನ ೋಮಕ್ಯತಿ ಆರಂರ್ವಯಗಿದ್ . ಉದ್ ್ ಾೋಗದ್ಯತರು ತಮಮ ಸರಯಸರಿ ನ ೋಮಕ್ಯತಿ ಪಾಮಯಣಕಿೆಂತ ಎರಡ್ರಿಂದ ಮ್ರು 
ಪಟ್ುೆ ಹ ರ್ುು ನ ೋಮಕ ಮಯಡಿಕ್ ್ಳುುತಿುದ್ಯಾರ . ಲಯಕ್್ಡೌನ್ ಮತುು ನ್ಂತರದ ಆರ್ಥಿಕತ ಯ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಪಯಠಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಸುವುದರ ಜ ್ತ ಗ  ಸಿಎಂಆರ್ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ೌಶ್ಲಾಗಳನ್ುು ಹ ಚ್ಚುಸಿ ಅವರ ಸಯಮರ್ಥಾಿವನ್ುು 
ದವಗುಣಗ ್ ಲ್ಲಸಿತು. ಜ ್ತ ಗ , ಅವರಿಗ  ಸಮರ್ಥಿ ಉದ್ ್ ಾೋಗಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿಕ್ ್ಟೆತು. 
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