


ಕ�ಾ�ಟಕದ �ತ�ದುಗ� ��ೆ�ಯ ಚಳ��ೆ�ೆಯ �ಾಲೂ�ನ ಪ�ಟ� 

ಹ���ಂದರ �.�ಾಂ ಪದ�ೕಧರ. ತಂ�ೆಯವರದು� ಆ�ೋಗ� 

�ಾಯ�ಕತ�ರ ವೃ��.  ಹಲವ� �ಾ�ಾನ� ಔಷಧಗಳ� ಮತು� 

ಒಂದು ಇಂ�ೆ��  �� ��ದು ಹ���ಂದ ಹ���ೆ ಸುತು��ಾ� 

ಔಷ�ೋಪ�ಾರ ನ�ೆಸುವ �ೋಂ�ಾ�ತ �ೈದ��ೕಯ 

ಅ�ಾ�ಸ ವೃ�� (RMP) .  �ಾ� ಮೂರು ಮಕ�ಳ �ಾಗೂ 

ಸಂ�ಾರದ �ೊ�ೆ �ೊತ� ಗೃ��. ತಂ�ೆಯ ಮೂಲ ವೃ���ಂದ ಬರು��ದ� �ಾ�ಕ 

ಆ�ಾಯ�ಾದ ಆ�ೆಂಟು �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗ� ೕೆ ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯ!ಕುಟುಂಬದ ಇಂಥ 

ಅ��ಕ ಪ�����ಂ�ಾ� �ಾವ��ಾದರೂ ಉ�ೊ�ೕಗ�ೆ� �ೇರುವ ಪ�ಬಲ ಒತ�ಡ ಒಂದು 

ಕ�ೆ. ಇ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ, ತನ� �ಾ�ೇ�ನ ��ಯ ��ಾ���ಗಳ� BSBS ��ಾ�ಸಂ�ೆ� �ೇ� 

ವೃ��ಪರ ಬದು�ನ�� ಒ� �ೆಯ ಹು�ೆ�ಗಳನು� �ೊರ���ೊಂಡು ಕನಸನು� �ಾ�ಾರ 

�ಾ��ೊಂಡದನ� ು� ಕಂಡು ತುಂ�ಾ ಆಕ��ತ�ಾ�ದು � ಇ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ. 

ಇದನ��ತ ತಂ�ೆಯವರು ಮಗನ �ಾಶ�ತ ಒ���ಾ� B S B S ನ�� ��ಾ��ಾ�ಸ 

ಮುಂದುವ�ಸುವ ಕ�ಣ ��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡರು. ಮಗನ ��ಾ��ಾ�ಸದ �ೆಚ�ವನು� 

ಭ�ಸಲು �ಾವ� ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಂಕಷ�ವನು� ಪ�ೇ ಪ�ೇ BSBS�ೆ �ೆನ�ಸು��ದ�ರು. 

ಸ�ೕ� ಹು�ೇ�ನ  ಆ��, ಪ�ಶ�ಮ ವ�ಥ��ಾಗ�ಲ�. Stovekraft India Pvt Ltd 

ಕಂಪ� ಅವನ ಪ���ೆಯನು� ಗುರು�� 3.5 ಲ� ರೂ�ಾ� �ಾ��ಕ �ೇತನ�ೊಂ��ೆ 

ಅವನನು�  Campus Recruitment ಮೂಲಕ ತನ� ರಪ�� �ಾ��ಾರ ��ಾಗದ 

ಅ��ಾ��ಾ� ��ೕ���ೊಂ�ತು.ಎ���  2019ರ ಮಧ� �ಾಗದ�� BSBS ಸಂ�ೆ��ೆ 

ಬಂದ ಅವರ ಇ�ೕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ�ರ ಕಣು�ಗಳ�� ಕೃತ��ೆಯ ಆನಂದದ ಕ��ೕರು 

ಇದ�ವ�.ಸ�ೕರನು ಕಳ��ಸುವ ಪ���ಾಸದ 20 -22  �ಾ�ರದ ಆ�ಾಯ ಅ��ಕ 

ಸಂಕಷ��ಂದ ನಲು�ದ� ಕುಟುಂಬದ ಆ�ೆಗಳನು�  

�ಗು�ೊ�ೆ��ೆ.  ಪ��ಾರದ ಉ�ದ 

ಮಕ��ಗೂ ಇಂಥ�ೇ ಉತ�ಮ ��ಾ��ಾ�ಸ 

�ೕ�ಸುವತ� �ಂತ�ೆ ನ�ೆ��ೆ.

ಸ�ೕ� ಹು�ೇ� 
2017-19
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�ಜ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅ��� ನ  ತಂ�ೆ �ೆಂಕ�ೇ� ಅವರು 

BSBS�ೆ ಬಂ�ಾಗ ಅವರ ಉ�ೆ�ೕಶ ಅ��ತ� ಪ��ೇ�ಾ�ಯನು� 

ರದು� �ಾ�ಸುವ��ಾ�ತು�!  ಅದ�ೆ� �ಾರಣವ� ಇತು�.....

�.�ಾಂ ನ�� ತುಮಕೂರು �ಶ���ಾ�ಲಯ�ೆ� �ಾಲ��ೇ rank 

ಪ�ೆ�ದ� ಅ��� ಅ���ೕ ಎಂ.�ಾಂ ಮು�� 

ಉಪ�ಾ�ಸಕ�ಾಗ� ಎನು�ವ�ದು ತಂ�ೆಯವರ ಅ�ೇ�ೆ. ಆದ�ೆ ಅ��� ನ ಅನುಭವ 

�ೇ�ೆ�ೕ! �ಾನು ಓ�ದ �ೊರಟ�ೆ�ೆಯ ಸರ�ಾ� �ಾ�ೇ�ನ�� ಉತ�ಮ ಅಂಕಪ�ೆ�ದ�ರೂ 

ಎಂ.�ಾಂ ಪದ�ೕಧರರ�� ಅ�ೇಕರು �ಾ�ಾ��ಕ �ೆಲಸ, �ೈಗೂ �ಲುಕದ ಸಂಬಳ, �ೌಕ�ಯ 

ಅಸುರ��ೆ ಮುಂ�ಾದ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� �ೇಸತು� ಉತ�ಮ�ಾದ, �ಾಶ�ತ�ಾದ 

ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾ�� ಚಡಪ�ಸು��ದದ�ನು�  ಅವನು ಕಂ�ದ�.

ತಂ�ೆ �ೆಂಕ�ೇ� ರವರ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಸಂಯಮ�ಂದ ಆ�ಸ�ಾ�ತು. ಜ�ೆ�ೆ 

ವ���ಪರ �ೋ��ನ�� ಪ�ಣ� �ೊಂದುವ�ದ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಅನುಕೂಲ, �ಾ�ಪಕ 

ಅವ�ಾಶಗಳ�, �ಾ���ೇ� �ೇತ�ದ ಮಹತ� ಇವನು� ಸ�ಾ ಮನವ��ೆ 

�ಾ��ೊಡ�ಾ�ತು. ಅವ��ೆ BSBS ನ ಸಲ�ೆ, ಭರವ�ೆಗ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂಡ 

�ೆಂಕ�ೇ� ಅವರು BSBS�ಂದ �ೋಗು�ಾಗ �ೇ�ದ �ಾತು - "ಅ��� ಇನು� �ಮ� 

ಮಗ; ನನ� ಮಗನಲ�!" ಇದು ನ�ೆದದು� 2016ರ ಸ�ೆ�ಂಬ� ನ�� .ಉನ�ತ ��ಾ��ಾ�ಸ�ಾ�� 

�ಾ�ಂ� �ಂದ �ೈ��ಕ �ಾಲ ಪ�ೆದರೂ ಸಹ, �ೆಂಗಳ��ನ�� ವಸ��ಾ� �ೇ�ಾಗುವ 

�ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸುವ �ಾ�ಕ ಅ�ಾಯ ತಂ�ೆ�ೆ ಇರ�ಲ�. �ೇವಲ ಒಂದೂವ�ೆ ಎಕ�ೆ ಒಣ 

ಭೂ��ಂದ ಬರುವ ಸಣ� ಆ�ಾಯ ಅವರದು� . �ಾ�ಾ�, ಎಂ�ಎ ಪದ�ಯ ಅವ�ಯ�� 

ಸ�ಾ�ರ ನ�ೆಸುವ BCM�ಾ�ೆ�ಲ��� �ಾಸ�ವ� �ಾಡ�ೇ�ಾ�ತು. 

ಸ��ಾದ �ಾಗ�ದಶ�ನ ಮತು� ಕ�ಣ ಪ�ಶ�ಮ ಅ��� ನ �ೕವನದ�� ಒಂದು 

ಪಲ�ಟವನು�ಂಟು�ಾ��ೆ. ಈಗ ಅ��� �ೊರಟ�ೆ�ೆ ಸುತ�ಮುತ��ನ ಹ��ಯ ಜನ��ೆ 

ಓವ� �ಾದ� MBA ಪದ�ೕದರ!Redington India  Ltd ಕಂಪ�ಯ�� 

"�ಾ��ಾ�ಾ�ವ��� ವ�ವ�ಾ�ಪಕ" ಹು�ೆ�ಯ�� �ಾ�ದ �ಾಧ�ೆ ಅ���ೕಯ, ಕಂಪ� ಮತು� 

ಅ��� �.�
2016 - 18
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BSBS ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾಂಧವ�ವನು�  �ೆ�ೆಯುವ�� ಮಹತ�ದ �ಾತ� ವ���ೆ. ಇದರ ಫಲ�ಾ� 

BSBSನ�� ಪದ� ಮು��ದ ಇತರ  ಮೂರು ಪ���ಾವಂತರನು�  ಕಂಪ� ತನ� �ೆ�ೆ��ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಂ��ೆ.ಮಗನ �ಯತ�ಾದ ಆ�ಾಯ ಪ�� �ಂಗಳ� 16 �ಂದ 17 �ಾ�ರ 

ರೂ�ಾ�ಗಳ ಫಲ�ಾ� ತಂ�ೆ�ಾ�ಯ��ೆ �ೆಮ��ಯ ಅನುಭವ. ಹ�ೆಯ�ಾದ ಮ�ೆ�ೆ 

ಈಗ �ೊಸ �ಾಯಕಲ�. �ಮ�ಗ�ನ �ದಲ ಹುಟು�ಹಬ�ದ ಸಂಭ��ಾಚರ�ೆಯ�� ಎಲ�ರ 

ಮುಖದಲೂ�  ತೃ��, ಮಂದ�ಾಸ! 

ಒಂದು ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ��ಾ�ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ೇ� ಅ��� ಪ�ೆದ  ಯಶ��ನ �ಾ�ೆಯನು� 

�ಾಲೂ�ನ ಪ����ತ �ಾ�ೇ�ೊಂದರ ಉಪ�ಾ�ಸಕರು "ಹ��ಗಳ ಅ��ಕ ಸಬ�ೕಕರಣ�ೆ�  

ಇದು ಒಂದು ಸಮಥ� ಉ�ಾಹರ�ೆ"  ಎಂದು  ಮುಕ� ಕಂಠ�ಂದ �ಾ����ಾ��ೆ.

ಇದು BSBS ಸಂ�ೆ�ಯ�� �ಾತ� �ಾಧ�!!
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ಮ� �ೕಹ� �ಾಸ�ವ�ಾ� ಅವನ ತಂ�ೆ �ಾ�ಯ��ೆ 

ಮಗ��ಂತ ಮಗ�ಾ�ದ� ಎನ�ಬಹುದು. �ಕ� ವಯ���ಂದ�ೇ 

ಅಂಗಳ�ೆ�  ರಂ�ೋ� �ಾಕುವ�ದ�ಂದ ��ದು, ಅಡು�ೆ ಮ�ೆಯ 

�ವ�ಹ�ೆಯವ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ� �ಾಜೂ�ನ �ೆಲಸಗಳ� 

ಕರಗತ�ಾ�ದ�ವ� ಈತ��ೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯ�ಾ�� �ಾ� 

ಸ�ಾ ತಂ�ೆಯ �ೊ�ೆ �ೈ �ೋ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ದು�ದ��ಂದ 

ಮನ�ೕಹ�ೆ�  ಇದು ಅ��ಾಯ��ಾ�ತು�.ಮ�ೆಯ ಆ�ಾಯದ ಏ�ೈಕ ಮೂಲ ಆಂಧ�ದ 

ಅನಂತಪ�ರ ��ೆ�ಯ ತಮ� ಹ��ಯ��ದ� ಪ�ಟ� ��ಾ� ಅಂಗ�. ಅವನ ಅಕ���ೆ �ಕ� 

ವಯ��ನ�� ಮದು�ೆ�ಾ��ೊ��ದ��ಂದ ಉಂ�ಾದ ಅ��ಕ ಮುಗ�ಟು� , �ೊ�ೆ�ೆ ಆ 

ಕುಟುಂಬದ �ಾಗಶಃ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಕೂಡ ಮನ�ೕಹ� ಕುಟುಂಬದ �ೕ�ತು�. �ೕ�ಾ� 

ಆ�ಾಯ�ಾ�� �ೆಚು� �ೆಲಸ�ಾಡುವ ಅ��ಾಯ��ೆ! 

BSBSನ ��ಯ ��ಾ���ಗಳ�ೆ�ೕಕರು Loreal, Health & Glow, Myntra 

ಮುಂ�ಾದ ಕಂಪ�ಗಳ�� ಯಶ���ಾ�ದ�ನು� ಕಂಡ ಮನ�ೕಹ�,  M B A 

�ಾಡು�ಾಗ�ೇ �ೌಂದಯ�ವಧ�ಕ (Beauty & Wellness, Industry) �ೇತ�ದ 

ಕ�ೆ ಗಮನ ಹ��ದ. ಪ��ಾಮ, Modi Revlon ಕಂಪ� BSBS ನ�� ನ�ೆ�ದ 

�ಾ�ಂಪ� ಆ��ಯ�� ಯಶ���ಾ�,  �ಾ��ಕ 4 . 6 2 ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ 

�ೇತನ�ೊಂ��ೆ ವೃ��ಪರ ಉತ�ನ�ಗಳ ��ಾಗದ�� ಉ�ೊ�ೕಗ ಲ���ೊಂಡ.�ೆಣು� 

ಮಕ�ಳಂ�ೆ ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೆಲಸಗ�ಂ�ಾ� ನ�ೆ�ೕ�ಾಗು��ದ� ಹುಡುಗ ಈಗ �ೌಂದಯ� 

ಮತು� �ೕವನ�ೈ�ಯ �ೇತ�ದ�� ಪ��ತ!

�ಾರ��ೕ ಎರಡು ಷ�� , ಒಂದು �ಾ�ಂ� ಮತು� ಒಂದು �ೊ�ೆ ಚಪ��(ಇದ� ಒಂ�ೇ 

�ೊ�ೆ ಶ� ಉ���ೊಳ��ವ ಸಲು�ಾ�)  ಧ�� �ಾ�ೇಜು �ೕವನವನು� ಕ�ೆದ 

ಗುನಪ�� ಮನ�ೕಹ� 
2017- 19
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ಮನ�ೕಹ�ೆ�, ಈಗ, ಅ�ಾ�ಧು�ಕ �ೇಶ��ೕಂಗಳ�, �ೆ� ಗಳ�, ಪ���ತ� �ೊಸ 

ಉಡುಪ� ಧ�� �ೈದ�ಾ�ಾ�, �ೆ�ೈ, �ೊಯಂಬತೂ�ರು, �ೈ�ಾ� ಮುಂ�ಾದ 

ನಗರಗಳ ಪ����ತ ಸಲೂ� ಗಳ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ �ಾ�ಂ�� ಗಳ 

�ೌಂದಯ�ವಧ�ಕ ಪ�����ಾಗುವ ಸು�ೕಗ!ಕಂಪ� �ೇ�ದ ಮೂರು �ಂಗಳ�� 

BSBS�ೆ ಪತ� ಬ�ೆದು ಮನ�ೕಹ� �ೇ�ದು � "ಸ� �ಮ� �ಾ��, ಬರುವ �ಾರ 

�ೆಹ��ೆ �ಾರು���ಾ��ೆ.  ಈ�ಾಗ�ೇ ಖು��ಂದ �ೇ�ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ" 

ಎಂದು.ಮನ�ೕಹ�ೆ�  ಉಂ�ಾದ ಆನಂದವನು� BSBS ಊ�ಸಬಲ�ದು.  

ಇಂತಹ " ಕನ��ಂದ ನನ�ನ ಕ�ೆಯ "�ಾ��ಾಂತರ ಪದ�ೕಧರರ ಪಯಣ 

BSBS ನ� � �ಾತ� �ಾಧ�!!                 

     

 "Happens only at BSBS"
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�ೕ�ಾ �ಾ�ಾನ��ಾದ ಕ��ಕರಂ�ೆ �ಾ� �ೋ�ದ� ಶ�� 

�ಾಗೂ �ೆಗಲ �ೕ�ೆ ಹ�ರು ಟ�ೆ� ಧ��ದ ತಂ�ೆ�ಂ��ೆ 

B S B S  ಪ��ೇ��ದ ಮ�ೊ�ಬ� �ಾ��ಾಂತರ ಪದ�ೕಧರ 

ಮಂಜು�ಾಥ �.ತಂ�ೆ �ೊ�ಾ��ೊ �ೆ�ೆ�ಾರ�ಾ�ದು� , �ೆ�  ೆ

ಬಂ�ಾಗ ತುಸು ಕ�ಾ�ಣುವ ಆ�ಾಯ. ಆದರೂ �ೆಂಗಳ��ನಂ�ಾ 

ನಗರದ�� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ�ಯ �ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸುವ�ದು 

ಊ�ೆಗೂ �ಲುಕದ ��ಾರ.

ಅ��ತ�ಂ�ೆ ಮಂಜು�ಾಥ�ಗೂ ಸ�ಾ ಎಂ. �. ಎ ಅವ�ಯ�� ಸ�ಾ�� �. �. ಎಂ 

��ಾ����ಲಯ �ೇರ �ೇ�ಾ�ತು.  B S B S  ಸಂ�ೆ� ವ�ವ�ೆ� �ಾ�ದ �ಾ��ೆ��   

�ಾಯ�ಗಳ��,  ಇಂಟನ��� ಗಳ�� ಅವ�ಾಶಗ��ದ ಮಂಜು�ಾ�,  ತನ� 

ಸ�ೋ�ೊ�ೕ�ಗಳ ಅಸ�ಾ�ಾನ, �ೇ�, ಇವ�ಗ��ೆ ಒಳ�ಾದದೂ� ಉಂಟು. ಅದ�ೆ� �ಾರಣ 

"ಸಂವಹ�ಾ �ಾಮಥ�� ದ �ೊರ�ೆ  (Poor communicat ion) ,  ಅ�ೇ 

�ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಒಂ�ೆರಡು  ��ೕ�ಯಂ Internship  ಅವ�ಾಶಗಳ� ತ���ೋದದೂ� 

ಉಂಟು. ಆದ�ೆ ಇಂಥ ಅನುಭವಗ� ೕೆ ��ಾ���ಗಳನು� ಗ���ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬ BSBSನ 

ನಂ��ೆ ಹು��ಾಗ�ಲ�! 

ಪ�ಟ� Internship ಕಂಪ��ಂದರ�� ಅವ�ಾಶ����ದ ಮಂಜು�ಾ� ತನ�ೆ �ೕ�ದ� 

ಗು� �ಾ�ಸುವ�� �ೋ��ದ ಅ�ಾದ ಪ�ಶ�ಮ, ಶ��ೆ�ಗ�ಂದ ಎಲ�ರ ಗಮನ�ೆ�ೆದ! 

ಉತ�ಮ ಸಂವಹನ ಕ�ೆಯನು�, �ೕವನಕ�ೆಯನೂ� �ೖಗೂ���ೊಂಡ! ತನ� ಉತ�ಮ 

ನಡ�ೆ,  ವ���ತ�,  �ಾಯ� ಶ��ೆ� �ಂ�ಾ� ಮಂಜು�ಾ� ರಪ���ಾ��ಾರ ಸಂಬಂ�ತ 

"Start-up" ಕಂಪ��ಂದರ� � �ಾ��ಾರ ಅ�ವೃ� �  ಅ��ಾ��ಾ� ಉ�ೊ�ೕಗ 

�ೊರ���ೊಂಡ. ತನ� ��ಧ �ಾ�ೆಗಳ ಪ�ಣ��ಂ�ಾ� ಈಗ ಉತ�ರ �ಾಗೂ ಪ��ಮ 

�ಾಜ�ಗಳ�� �ರಂತರ�ಾ� ಸಂಚ�ಸು��ರು�ಾ�ನಲ��ೆ, �ಾ��ಾ�ಗಳನು�, �ಾ�ಹಕರನು� 

ಸಂಪ��ಸುವ �ಾಯ�ದ�� ಅತ�ಂತ ಯಶ���ಾ��ಾ��ೆ.

�ೇ�, �ರ�ಾ�ರ ಇವ�ಗ�ಂದ ತತ���ದ� ವ����ಬ� ಇ�ೕಗ 

ತನ�ೆ ಉ�ೊ�ೕಗ �ೕ�ದ ಕಂಪ�ಯ ಆ�ಾರಸ�ಂಭ.

                                ಇದು BSBS ಸಂ�ೆ�ಯ�� �ಾತ� �ಾದ�!

ಮಂಜು�ಾಥ � 
2016-18 
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�ೕ�ಾ �ಾ�ಾನ�  ಮಟ�ದ  ಶ��ಕ ದಂಪ�ಗ��ೆ ಬಹಳ �ಾಲದ 

ನಂತರ ಜ��ದ �ಾಗ�, ��ಾ��ಾ�ಸದ�� ಮುಂದು. �ಾ�ೆಯ 

ಪ�ೕ�ೆಗಳ�� ಉತ�ಮ �ಾಧ�ೆ �ಾಡು��ದ� ಮಗನ ಓ�ನ 

ಕನಸನು� ಪ�ಣ��ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ ಇ�ೆ� ತಂ�ೆ�ಾ�ಯ��ೆ 

ಪ�ಬಲ�ಾ��ಾ�ದರೂ, ಆ�ಾಯದ �ೊರ�ೆ.!�ೆಂಗಳ��ನಂಥ 

ನಗರದ�� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ�ಯ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�� �ೇ�ಾದ ಊಟ, ವಸ�, ಶುಲ� 

ಇವ�ಗಳನು� ಊ�ಸುವ�ದೂ ಕಷ��ಾದ ಪ����.ಹ��ಯ�ೆ�ೕ ಅ��ರ�ಾದ ಕೂ�ಯ 

�ೆಲಸದ��ದು�ದ�ಂದ �ಾ�ಂಕುಗ�ಂದ �ೆರವ� ��ೕ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾ ದೂರ ಅ���ತು�.

ಇಂಥ ಆ��ಕ ಸಂಕಷ�ಗಳ ನಡು�ೆಯೂ �ಾಗ� ಚಂದ�ಯ�, ಉನ�ತ ��ಣ�ೆಂದ�ೆ 

�ೆಂಗಳ��ನ BSBSನ�� �ಾತ� ಎಂಬ ತನ� ��ಾ�ರ�ಂದ ಕದಡ�ಲ�. ತನ� ಪದ� 

�ಾ�ೇ�ನ�� ಅವನ ��ಯ ಸಹ�ಾ�ಗ�ಾ�ದ� ನಂ�ೕ� �ಾಯ�, �ೋಮಲ 

ಇವರುಗಳ�� B S B S  �ೇ�ದ ನಂತರ ಉಂ�ಾ�ದ� " ವ���ತ� �ಕಸನ" 

(Transformation) ಮತು � ಯಶಸು� ಅವ��ೆ �ಾದ��ಾ�ತು.�  

ಪದ� �ಾ�ೇ�ನ ��ಕ�ೊಬ�ರು �ಾ�ಂ� �ೋ�ೆ�  ಸಹ-�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಲು ಒ�� 

ಸಹಕ��ದ��ಂದ �ೆನ�ಾ �ಾ�ಂ� ಚಳ��ೆ�ೆ �ಾ�ೆ�ಂದ ��ಾ��ಾ�ಸ �ಾಲ�ಂದು 

�ೊರ�ತು.ಮಗನ ��ಾ��ಾ�ಸದ ಖಚ�ನು� ಸ�ದೂ�ಸಲು �ಾ� ಸಹ ಅ�ೇ ��ಯ�� 

�ನ�ೆಲಸದ ಸ�ಾಯ��ಾ� �ೆಲಸ�ಾಡುವ�� B S B S  ಸ�ಾ 

�ೆರ�ಾ�ತು. �ಾ�ಂಪ� ಆ��ಯ�� �ಾ���- ಮೂಲದ,  ಅಂತ�ಾ��ೕಯ 

ಕಂಪ��ಂದರ�� ಉ�ೊ�ೕಗ ಪ�ೆದ �ಾಗ� ಎರ�ೇ ವಷ�ಗಳ�� �ಾಲವನು� 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೕ��, BSBSನ ಮುಂ�ನ ಆ�ಾಂ�ಗ��ೆ ಸ�ಾ �ಾಲ ಸುಲಭ�ಾ� 

�ಗಲು �ಾದ��ಾ��ಾ��ೆ! 

�ಾಗ� ಈಗ ಪ����ತ "Decathlon India" ಕಂಪ�ಯ ಅಬ�� ���� 

ಉತ�ನ�ಗಳ ��ಾಗದ ಅತ�ಂತ �ೆ��ಯ, ��ೕ�ಾ ಮುಖ�ಸ�! 

�ಾಗ� ಚಂದ�ಯ�  
2016-18
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ಆ�ಾಯದ ಮೂಲ�ಾ�� ಹಂಬ�ಸು��ದ� ಕುಟುಂಬದ�� ಈಗ ಮಗನ ಉತ�ಮ 

ಆ�ಾಯ�ಂ�ಾ� �ೆಮ��ಯ �ಟು��ರು! "ಗೃಹ�ಾಲ"ದ ಮೂಲಕ ತಮ� ಕನ�ನ 

ಸೂ�ೊಂದನು� �ೊಂದುವ ಆ�ೆ ಈಗ ಗ���ೆ��ೆ! ತನ� ��ಾ���ಗ��ೆ 

�ಾ���ೇ� ವಲಯದ�� ಉ�ೊ�ೕಗದ ಭರವ�ೆ�ಂ��ೆ ವ����ೕವನ�ೆ� ಅಗತ��ಾದ 

ದ��ೆ, �ಾಯ��ಮ�ೆಯ ಭರವ�ೆಕೂ�ಾ �ೕಡುತ��ೆ BSBS."BSBS ಒಂದು �ಾ� 

�ಾ��ೇ� ಇದ� �ಾ�ೆ! ಅಶಕ�(Scrap) �ಾಹನಗಳನು� ಪ�ೆದು �ೊಚ��ೊಸ�ಾ� 

�ಾಪ���, ��ೕ�ಯಂ ದರದ�� �ಾರಟ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ" ಎಂದು �ಾಗ� 

ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ತನ� �ೆ�ೕ�ತ��ೆ �ೇ�ದು� ಗಮ�ಾಹ�.ಇದಲ��ೇ ��ಾ�ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೊ�ೆ? 

ಇದ�ಂ�ಾ��ೕ BSBS ಸಂ�ೆ� ತನ�ನು� ಓವ� �ೊ�ೆಯ�ತ ಬು���ೆ� �ಾ�ೆ ಎಂದು 

�ೇ��ೊಳ�ಲು �ೆ��  ಪಡುತ��ೆ.
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ಅಯ�ಪ�� 2016-18 ಆತ�ೊಬ� ಅ� �ಾ�ಾರಣ ��ಾ���. 

ಕ�� ಅಂಕಗ�ಂ�ಾ� ಅ�ೇಕ �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಅವ��ೆ �ಾಲ 

�ೕಡಲು ��ಾಕ�ಸುವಂ�ಾ�ತು. BSBS ಬ�ೆ� �ಾನು �ಜಯ 

�ಾ�ೇ�ನ �� B B M  �ಾಡು�ಾಗ�ೇ ತನ� ��ಯ 

ಸಹ�ಾ�ಗ�ಂದ �ೇ�ದ�. �ಾನೂ ಅ��ಂದ�ೇ M B A 

ಪ�ೆಯ�ೇ�ೆಂದು ತು�ತ ತುಂ��ೊಂ�ದ�.  ��ೕ�ೆ ಅವನ ಆಸ��.  ಉ�ೊ�ೕಗ ಅದರ 

ಸಂಬಂಧದ�ೆ�ೕ �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ ಕನಸು. �ಾಕ�ಾ�ೕಯ ಎಂಬಂ�ೆ ಅವ��ೆ �ೊರ�ದ 

�ದಲ �ಾಯ� �ೕಜ�ೆ,  ಅಂತಕ���ೆ �ಾಗೂ ಆವರಣದ�� ನ�ೆದ �ೇಮ�ಾ� 

(Campus Nominations for Placements) ಎಲ�ವ� Decathlon Sports 

India ದ� � ಒದ� ಬಂ�ತು, ಅದರ��ನ ���ೆ� ಮತು � ��ೕ�ಾದಳದ �ೇ�ಾರ�ಾ�! ಇ�ೆಲ �

ಅವ�ಾಶಗಳ� ���ದು� BSBS ಮೂಲಕ.

ತನ� ಇಂ�ನ ಉನ���ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಾನ� ��ಾ����ಾ�ದ� ತನ�ನು� �ಾಳ�, ಎಚ�ರ 

ವ�� ��� �ೕ�ದ, ಅಡ��ಾ� ��ಯದಂ�ೆ ಸ�ಾ ತನ� ರ��ೆಯ��, ಸ��ಾ�ಯ�ೆ� 

�ಾಗುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ ತನ�ನು� ಓವ� ಅ�ಾ�ಾರಣ,  ��ಾ�ವಂತ 

ವ����ಾ� ರೂ��ದ ����ಾ� �ಂತ B S B S  �ಾರಣ�ೆಂದು �ೆ���ಂದ 

�ೇ��ೊ�ಳ���ಾ��ೆ.

ಒಂದೂವ�ೆ ವಷ�ಗಳ�� �ೇಕ�ಾ 40ರಷು� ಅ�ಕ �ೇತನ ಬ��ಯನು� ಪ�ೆದು,  ರ��ಂ� 

�ೊ�ೕ��� ಅನು� �ಾಗೂ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರರನು� ಮು�ೆ��ೆಸಲು ��ಾಖಪಟ�ಣದ �ಾ�ೆ�ೆ 

ಅ���ಾದದು� ತನ�ೆ �ಕ� �ಾ��ೕ�ಕ ಕ��ಾ ಪ�����ೕ �ಾರಣ�ೆಂದು ಹ�ೕ� 

ಗುರು���ಾ��ೆ.

ಎ.�. ಹ�ೕ� 
2016-18
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2013-15 BSBS ಅ�ೊಂದು ��ೕ� ಸಂಭ��ಾಚರ�ೆಯ� �

�ೊಡ�ತು�. ಅದ�ೆ� �ೆ�ೕರಕ�ಾ�ದು� ಅ��ನ Corporate 

Relations Officer ��ೕಕ��ದ ಒಂದು ದೂರ�ಾ� ಕ�ೆ. 

ಅದೂಂದು ಗೃಹಪ��ೇಶದ ಆ�ಾ�ನ.

ನಮ� �ಾಜ�ದ �ತ� ದುಗ� ��ೆ�ಯ ಚಳ��ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ನ ಪ�ಟ� 

�ಾ�ಮ ಕುರು�ಹ��ಯ ಲಂ�ಾ�  �ಾಂಡ�ದ ಮ��ನ ಮ�ೆ�ಂದು ಇ���ೆ- �ಾ�ೆ 

ಮ�ೆ�ಾ� ರೂ�ಾಂತರ �ೊಂ�ತು�.  ಈ ರೂ�ಾಂತರದ �ಂ�ೆ ಒಂದು ಅದು�ತ 

�ಾ�ಾ��ನ ಪ�ಾಡ�ೇ ಜರು�ತು�.

ನಂ�ೕಶ �ಾಯ�ನ ತಂ�ೆ �ೈಕ� ತು�ಯು�ಾ�, ಹ��ಗಳನು� ಸು�� �ೕನು �ಾರುವ 

ಮೂಲಕ �ೕವನ �ಾ�ಸು��ದ�ವರು.ನಂ�ೕಶನ ಏಕ�ೕವ ಲ��  �ಾ�ೊಂದು ಒ� �ೆಯ 

ಉ�ೊ�ೕಗಗ�ಸುವ��ಾ�ತು�. ಈ ಅನನುಭ�, ಮೃದು�ಾ� ಯುವಕನನು� Redseer 

Consulting ಎಂಬ ಕಂಪ�ಯು ��ೆ�ೕಷಕ�ಾ� ಆಯು��ೊಂ�ತು.�  ತನ� ಕುಟುಂಬ 

�ಾತ��ೇ ಅಲ�, ಸಮು�ಾಯದ �ದಲ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ�ೕಧರನೂ ಆದ ನಂ�ೕಶ 

ಈಗ �ಾಲಜಗ��ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾ� ಸಂ�ೆ�ಯ ಅಂತರಂಗದ ಅ�ವ�ಮೂ�ಸುವ 

ದ���ೆಗ��ೆಡ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸು���ಾ��ೆ.

ಇಂದು, ಯೂ ಪ�� (You Plus) ಕಂಪ�ಯ �ಾ�ಾ�ಲಯದ ಆವರಣದ�� ನನ�ಾದ 

ತನ� ಕನಸನು� �ಾನುಣು�ವ ಪ�� ತು��ನಲೂ� ಸ�ಯು��ರುವವನು ಇ�ೇ ನಂ�ೕಶ �ಾಯ�. 

ನಂ�ೕಶನ ಇಬ�ರು ಬಂಧು �ೋದ�ಯರೂ ನಂತರದ ವಷ�ಗಳ�� BSBS �ೇ�ದರು. 

ಗಂಡುಮಕ�� ೕೆ ��ಾ�ವಂತ�ಾಗದ ಸಮು�ಾಯ�ಂದ ಇಬ�ರು �ೆಣು� ಮಕ�ಳ� 

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಪದ��ೆ ಬರುವ��ೆಂದ�ೆ.. ?!

Happens only at BSBS.

ನಂ�ೕ� �ಾಯ�
2013-15

10



ಈ�ೆ �ೋ�ಾಟ�ಾ���ೕ ಹು��ರ�ೇಕು! ಏಳ� ವಷ��ೆ� 

�ಾ�ಯನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡಳ�. ಮಗು��ೆ ��ಣ�ೊಂ��ೆ, 

ಒ� �ೆಯ ಊಟವ� �ಗ�ೆಂದು ತಂ�ೆ �ಾಜನೂ�ನ ಜ�ಾಹ� 

ನ�ೕದಯ ವಸ� �ಾ�ೆ�ೆ ಕಳ���ದರು. ನಂತರ �ಾಗರದ 

ಇಂ��ಾ �ಾಂ� ಮ��ಾ ಸ�ಾ�� �ಾ�ೇ��ಂದ �ಾ�ಜ� 

ಪದ�.

2014ರ� � ಒಂದು ಮುಂ�ಾ�ೆ 5.30�ೆ� ಲ��ೕ ತಂ�ೆ�ಡ�ೆ BSBS �ಾ���ೆ 

ಬಂ��ದಳ�. �ಾ�� ಪ��ಾಣ �ಾ� ಬಂದವರು ಸು�ಾ���ೊಂಡು ಬರುವ ಮ���ೆ 

ಒಂದು �ೋ�ೆ� �ೋ�ೆ �ಾ��ೆ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅವ�ಂದ ಆಗದ �ಾ�ಾ�ತು�. 

ಬ��ಾ�ನ�� �ಂ�ದ� ತಂ�ೆ ಶುಭ��ಾದ ಸ�ಾ� ಸೂ� ಧ��ದ�ರು. 

ತನ� ಊ�ನ�� ಅಚ��ೆ �ಾಗೂ �ರ��ಂದರ��ನ �ೆಲಸ - ಈ ಎರಡೂ �ೇ� �ಾ�ಕ 

ಆ�ಾಯ ₹1900/- ಆದರೂ, ತನ� ಇಬ�ರೂ �ೆಣು� ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ಾ�� ಓ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ 

�ೆಬ�ಯ�ೆ ಆ ಮುಗ� �ಾಗೂ �ೈಯ��ಾ� ತಂ�ೆಯನು� �ೆಂಗಳ��ನವ�ೆಗೂ 

ಕ�ೆತಂ�ತು�. ಇವರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ�� B S B S  �ಾಲು�ಾ��ೆ ಪ�ೆ�ತು. 

ಕರು�ಾಸಂ�ೆ��ಂದರ ಸಮು�ಾಯ ವಸ��ೇಂದ�ದ�� ತನ� M B A  C o u r s e 

ಸಮಯದ�� ಲ��ೕ ಇರುವಂ�ೆ ವ�ವ�ೆ� �ಾ��ೊ��ತು. 

ಇ�ೆಲ�ವ� ಇಂದು ಇ��ಾಸ.  ಸಹ�ಾ�ರು �ೋ�ಗಳ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸು��ರುವ 

ಸಂ�ೆ��ಂದರ�� ಪ�� ವಷ�ವ� "ಅತು�ತ�ಮ ಉ�ೊ�ೕ�" ಎಂದು ಮೂರು ವಷ�ಗ�ಂದ 

ಬಹು�ಾ�ತ�ಾಗು�ಾ�, BSBS ಅ��ಾ��ಾದ ತನ� ಪ��ಡ�ೆ �ೆಂಗಳ��ನ�� 

�ಾ�ಾ� �ೕವನ �ಾ�ಸು��ರುವ. ಲ��ೕ ��ೇ�ೇರೂ�ನ��ರುವ ತನ� ತಂ�ೆ ಮತು� 

ತಂ��ೆ  ಪ�� �ಂಗಳ� ತಪ��ೇ ಹಣ ಕಳ��ಸು��ರುವಳ�. ಆ�ಾಗ �ಾಯ���ತ� ಲ��ೕ 

��ೇಶಗ��ೆ �ಾ�ಾಡುವ ಪ��ೆ ಸಂಭ�ಮ ಪಡುವ  ಆ ತಂ�ೆ�ೆ �ೕವನದ�� ತೃ�� 

ಕಂಡಂ�ಾ��ೆ.

ಲ��ೕ ತನ� ��ಾ� �ಾಲದ ಕಂತುಗಳ �ಾ��ಾ�ಕ 

ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಹಷ��ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಂ� 

ಪ�ಬಂಧಕರು "BSBS" ಆ�� �ಾಡುವ ��ಾ���ಗ��ೆ 

�ಾಲ�ೕಡಲು ಸ�ಾ ಮುಂ�ಾಗುವಂ�ಾ��ೆ.

ಇದಲ��ೇ �ಾ�ಾ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ��?!

ಲ��ೕ ಕುಲಕ��
2014-16
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2013-15 ತಂ�ೆ �ಾ�ರ, �ೖಸೂ�ನ ಬೃಂ�ಾವನ ಅ��ಗೃಹದ 

�ೌಕರ.  �ಾ� �ರ��.  ಅ��ಗೃಹ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ 

ಪ��ಾ�ೋದ�ಮ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ�ದ�ಂದ ತಂ�ೆ 

"ಸರ�ಾ� ಉ�ೊ�ೕ�"! ಹಗ�ನ� � ಅ� � �ೆಲಸ ಮು�� ಸಂ�ೆ 

ತಳ��ವ�ಾ�ಯ�� ಪ�ೋಡ �ಾರಟ!

ತಂ�ೆ�ೆ, �ವೃ��ಯ ನಂತರ �ಾಸನ��ೆ�ಯ�� ತನ� ಹ���ೆ �ೋ� ಅ��ನ ತನ� �ೆಲದ 

ತುಂ�ೊಂದರ�� ಮ�ೆ �ಾ��ೊಂಡು ಮುಂ�ನ �ೕವನ �ಾ�ಸುವ ಅ�ೇ�ೆ. ಆಗ ಅವರ 

�ೈಯ��ದು�ದು ಆರು ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳ� �ಾತ�!

ಹ���ೆ ಮುಂ�ೆ ಓದ�ೇ�ತು�. ಆದ�ೆ, "ಅವರು �ೖಸೂರು �ಟು� �ಾಸನ�ೆ�  �ೊರಟು 

�ಂತವ�ಾದ��ಂದ �ೖಸೂ�ನ �ಾ�ಂ� ಗಳ� ��ಾ��ಾ�ಸ �ಾಲ �ೊಡಲು 

��ಾಕ��ದವ�". ತಂದ�ೆ ತನ� ಹ���ೆ �ೋ� �ೆಲ� ಇಬ�ರೂ �ೆಣು� ಮಕ�ಳ�ಗಳ ಮದು�ೆ 

�ಾಡುವ �ಾಯ� �ಾತ� �ಾ� ಇರುವ��ೆಂಬ �ಾವ�ೆ.ನಹ��ಯ ಹಠ ಅಚಲ�ಾ�ತು�. 

ಎ�ಾ� ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�� BSBS�ೆ ಬಂದ ಹ�� Redigton India�ೆ  

Campus placement ನ� � ಆ���ಾದಳ�. ಅನಂತರ BSBS �ೆಂಬಲದ� �

ಔ�ೊ�ೕ�ಕ ಮುನ��ೆ�ಾ� ��ಟ� �ಾ�ೆ��ಂ� �ೇ�ದ ನಂತರ ಅ�ಾ�ೋಗ��ೆ� 

ತು�ಾ�ದ ತಂ�ೆಯ �ಾಗೂ ತನ� ತಂ�ಯ �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಂತಳ� . ಮಗಳ� �ೆಲಸದ�� 

ಪ�ೆದ ಪ�ಗ�ಯನು� �ೋಡಲು �ಾ� ಬಹು�ಾಲ ಉ�ಯ�ಲ�. ತಂ�ೆ ಕೂಡ ಮಗಳ 

ಮದು�ೆಯ ನಂತರ �ೕ��ೊಂಡರು.

ತಂ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ಒಬ�� ೕೆ ವ���ೊಂ��ೊ ಹ���ೆ ����ೆ -  "�ಾನು 

ಏ�ಾಂ�ಯಲ�, ಸ�ಾ ತನಗ �ೆಂಗವ�ಾ� BSBS ಇ�ೆ�ಂದು...!

ಹ�� .� .�
2013-15
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ಇಬ�ರೂ �ೈತ ಕುಟುಂಬ�ಂದ�ೇ 

ಬಂದವರು. �ಾರತದ ಮ��ನ 

ಮಕ��ೆಂದ�ೆ ಅಸ�ೕ �ೈ�ಯ�ೆ�ೕ 

"ಆ�ೆಗ�ೆದ�ೆ ಈ�ೆ�ಲ�ದ" ���!  

ಪ��ೕಣನ ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಅಧ� ಎಕ�ೆ 

ಜ�ೕನು ಆ�ಾರ; �ಜಯಕು�ಾರ��ೆ ಎರಡು �ಂಡುವ ಎ��ಗಳ�ೇ ಆ�ಾಯ.

BSBSನ �ೇಪ��ೆ ಪ�ೕ�ೆಯ�� ಅ��ನ ಆಂಗ� ಮತು� ಗ�ತಗಳ ಕ�ಣ ತರ�ೇ� ಮು�� 

ಉ��ೕಣ��ಾ�ಾಗ ಅವರ ಅ���ೆ ಬಂ�ದು� BSBS �ೇರಲು �ೇ�ಾದ �ಾಖ�ಾ� 

ಶುಲ��ಾದ ₹29000/-ಗಳನು� ತುಂಬಲು �ೆಲವ� �ಾ�ರಗಳ� ಕ�� ಇ�ೆ ಎಂದು. ಅವರು 

BSBS �ಂದ �ೇ� ಪ�ೆದದು � "ಎರಡು �ಂಗಳ ಅವ�ಯ �ಾಲ". ಆ ಅವ�ಯ� � ಒಬ�ನು 

ಕು�ಗಲ��ೆ� ಮರಳ� �ೊರುವ �ಾರದ ಕೂ��ೆ �ೇ� ದು�ದ�ೆ, ಇ�ೊ�ಬ� ತನ� ಕುಟುಂಬದ 

ಅಧ� ಆ�ಾಯ -ಒಂದು ಎ�� ಅದನು� �ಾ� ಹಣ ಪ�ೆದ. ಇಂದು ಅವ�ಬ�ರೂ �ೊಡ� 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಆ�ಾಯ- ಮುಖ��ಾ� �ಾಗೂ ಪ�ಮುಖ �ೆಕ� ಪ�ಬಂಧಕ�ಾ� �ಾಯ� 

�ವ��ಸು���ಾ��ೆ.

ಅ���ಾ� �ಾ�ಾ�ದ ��ಾ���ಗಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಗ��ಸುವ ಸೂ���ೆ, ಅವ�ಗ��ೆ 

ಸ�ಂ�ಸಬಲ� ಸಹೃದಯ�ೆ, ಸ�ಾ�ಾಲದ ಸಖ�ದ ಔದಯ�, ಇವ�ಗಳನು� BSBS ಅಲ��ೇ 

�ೇ�ೆ�� �ಾಣು��? 

ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಪ��ೕಣ ತನೂ��ನ ಸರ�ಾ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� �ಾ�ೇ��ೆ �ೇ���ಾ�ಗ  

ಅವ�ೊಡ�ೆ �ತ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಮುಂದು, �ಾಮುಂದು ಎಂದವರು ��ಾ���ಗಳ�ೆ�ೕ 

ಅಲ�,  ಅ��ನ ಅ�ಾ�ಪಕರುಗಳ� �ೌದು.  �ಜಯಕು�ಾರ��ೆ ಅ�ೇ �ಾ�ೇ�ನ 

ಅ�ೕ�ೇಶನಗಳ�� �ಾತ�ಾಡಲು ಕ�ೆಗಳ� ಬರುತ��ೇ ಇ�ೆ. ಕು�ಗ� ಸರ�ಾ� ಪ�ಥಮ 

ದ�ೆ� �ಾ�ೇ��ಂದ ಮೂವರು ಪದ�ೕದರರು BSBSನ�� MBA �ೇ�ರುವ�ದು (2018-

1 9 ) ಅ��ನ ಈ  ಇಬ�ರು ��ಾ���ಗ�ಂದ ಪ�ೆದ �ೆ�ೕರ�ೆ ಎಷು� ಎಂದು 

�ಾ�ೕತುಪ�ಸುತ��ೆ.

ಕು�ಗ� ಸ�ೋದರರು �ಜಯಕು�ಾರ ಮತು�  ಪ��ೕಣ
2014-16
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�ರ� �ಾಲೂ�ನ ದೂರದ ಒಂದು ಹ��ಯ ದಂಪ��ೆ ಏ�ೈಕ 

ಪ�ತ�. ಒಬ��ೇ ಮಗ�ಾ�ದ�ರೂ, ಒಂದು �ೋ�ೋಪ�ೕ� 

ಅ��ೇಯ ಕುಟುಂಬದ �ೊ�ೆ ಇದು��ೊಂಡು ತನ� ಉನ�ತ 

��ಣವನು� ಮುಂದುವ�ಸ�ೇ�ತು�.  S S L C  ನಂತರದ 

��ಾ��ಾ�ಸ�ೆ� ತನ� ತಂ�ೆ- �ಾ�ಯರ ದು�� 

ಪ�ರಕ�ಾ�ರ�ಲ�.  ತಂ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ- �ೋ�ಾ �ಾಜ�ಗಳ�� �ೌ�ೋ�ತ�ಯ �ೆಲಸ 

�ಾಡು�ಾ� �ೕವನ �ಾ�ಸು��ದ��ೆ, �ಾ� ಸ�ಾರಂಭಗಳ�� ಅಡು�ೆ �ೌಕಯ�ಗಳನು� 

ಪ��ೈಸುವವರ ಬ� �ರ�ಯ�ೆ� �ೆಲಸ �ಾಡು��ದ�ರು.

PUC�ಂದ Graduation ವ�ೆಗೂ ಐದು ವಷ�ಗಳ �ಾಲದ� � �ಾ�ನಂದ �ೆಗ�ೆ 

ಆಕ����ೊಂ�ದು� �ೆಂಗಳ��ನ Corporate ಜಗ��ನ��ಯ ತನ� ವೃ�� �ೕವನವನು�, 

�ಾನು ಇದ� ಅ��ೇಯ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ�ರು ಗಂಡು ಮಕ�ಳ�ಗ� ೕೆ ಆತನ �ೆ�ೕರ�ೆ. 

IT ಜಗ��ನ� � ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸದ��ದ � ಇವರು, ಊ��ೆ ಬಂ�ಾಗ�ೆಲ � �ಾ�ನಂದನ �ೊ�ೆ 

ಸ�ಂ�ಸು��ದ�ರು. �ಾನು B.Com ಓದು��ದ� �ರ�ಯ MES �ಾ�ೇ�ನ�� ಒಬ� ��ಯ 

�ಾ��ಾ�ಪಕರು �ೇ�ದ� �ೆಲವ� ��ಾರಗಳನು� ಈ ಇಬ�ರು ಅಣ�ಂ�ರ ಬ� ಹಂ��ೊಂಡ 

�ಾ�ನಂದ. ಅದರ ಫ��ಾಂಶ�ಾ� �ೆಂಗಳ��ನ��ರುವ BSBS ಸಂ�ೆ��ೆ ತನ� ರ� 

ಅಣ��ೊಂ��ೆ �ೇ� �ೕ�ದನು.

�ೕ�ೆ �ಾ�ನಂದನ ಕನ�ನ �ೋಕದತ�ದ ಪಯಣ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ದು� June 2017ರ��. 

ಆದ�ೆ �ಾ�ರಂಭ�ಂದ ��ದು �ೊ�ೆಯ ವ�ೆಗೂ ಸ�ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಸ�ಾಲುಗಳನು� 

ಎದು�ಸ�ೇ�ಾ�ತು ಈ ಕನಸು ತುಂ�ದ ಯುವಕ - �ಾನು ಉ�ದು�ೊಂ�ದ� ಒಂದು 

ಸಮು�ಾಯದ ವಸ�ಗೃಹ ಕ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾಗ�ಲ�ದು�;  ನಂತರ �ಾ�ೇ ವ�ವ�ೆ� 

�ಾ��ೊಂಡ ಒಂದು �ೋ� ವಸ�ಯ�� �ಾಸ�ಾ�ದ� ತನ� �ೆ�ೕ�ತನ �ೊ�ೆ�ಾ�ದು�, 

ತನ� Laptopನ ಕಳವ�, �ೕ�� �ೆ�ೕಷ�� ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ನ�ಾವತ�ತ �ೇ�ಗಳ�, 

Laptop ಇಲ�ದ��ಂದ ಆತನ ಕ��ೆ�ೆ ಆದ ಅ�ೕವ �ಾ�.....ಹೂಂ!....ಎ�ೆ�ೕ�ಾ.� ..!

�ಾ�ನಂದ
2017-19
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ಎಲ�ವ� ಒಟು�ಗೂ� "�ೆಂಗಳ�ರ�ೆ�ೕ �ಟು� ಓ� �ೋಗುವ" ಋ�ಾತ�ಕ �ೕಚ�ೆಗಳ� 

�ಾಡ �ೊಡ�ದವ�.

BSBSನ��ಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಕ�ಣ ತರ�ೇ��ಂ�ಾ� �ಾ�ನಂದನ ಗು�ಯ ಕ�ೆ�ನ 

ಗಮನ�ೆ� ಇ�ಾ�ವ� ಅಡ� ಬರ�ಲ�.  J u m b o t a i l  Te c h n o l o g i e s ನ�� 

"Merchandising Associate" �ಾತ��ೆ�(job role) BSBS �ಾ�ಂಪ� 

�ೇಮ�ಾ� ಮೂಲಕ ತನ� ಕನ�ನ White-collor job �ೆ �ಾ�ನಂದ �ಾ�� 

2019ರ� � ಅ���ಾದ. �ಂಗ��ೆ 29,500/- ರೂ�ಾ� ಸಂಬಳಗ�ಸು��ರುವ ಮಗನ 

ಉನ�� ತಂ�ೆ�ಾ�ಗ��ೆ ನಂಬ�ಾರದಷು� ಸಂ�ೋಷ ತಂ��ೆ. ಕನಸು ತುಂ�ದ, 

�ೊಂದಲಮಯ ದುಬ�ಲ ಹ�� ಹುಡುಗ�ಂದ, ಒಬ� ಆತ���ಾ�ಸ �ಾಗೂ ವಚ�ಸು� 

ತುಂ�ದ Professional ಆದ �ಾ�ನಂದ �ೆಗ��ೆಯ �ೈಜ ಕ�ೆ BSBS, �ರ� MES 

College �ಾಗೂ ಆತನ ಹ���ೆ ಒಂದು ಸೂ��� ಕ�ೆ!
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