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Campus Ale- The Radio Club of SSMRV College, Bengaluru & Department of Commerce in 

association with Unnati- An initiative for student & faculty development  organizedlecture 

Programme on the topic ‘An Insight into Cryptocurrency & Block Chain Technology’ By Sri 

Rangaswamy Mookanahalli, Financial Consultant, Writer & Analyst on 10
th

 December, 2021 

from 6 PM to 8.30 PM. 

Mrs. Anusha N, Convenor- Unnati & Campus Ale, Assistant Professor, Department of 

Commerce welcomed the dignitaries and participants. Mr. Bharath Raj, President, Campus 

Ale introduced our College, Club & Principal to virtual gathering. Dr. S. Anil Kumar, 

Principal, SSMRV College in his opening remarks spoke about the recent developments in 

crypto space. The speaker Sri Rangaswamy Mookanahalli, Financial Consultant, Writer & 

Analyst explained what crypto currency is, regulations of crypto currency in India. 

Elaborately discussed the block chain technology. Sir spoke about the pros & cons of crypto 

currency. The session was open for participants interaction. Many students & Publics got 

clarification from Sri Rangaswamy Mookanahalli.  

Total 200 participants across the country (Faculties, Students & Public) attended the session.  

Renowned Academicians, scholars, Charted Accountants were there in the session to mention 

a few Sri Rajesh J, Charted Accountant, Sri Krupal K G, Financial Consultant, Writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A few screenshots of the session: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resource Person Profile: 

ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಮೂಕನಹಳಿ್ಳ  

 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ ಸಿರಾದಲೆ್ಲ  ೧೮/೦೫/೧೯೭೫ ರಂದು ಜನನ . ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿರಾ 

ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಎನ್ನು ವ ಗ್ರಾ ಮದಲೆ್ಲ  ಆಗುತ್ತ ದೆ . ಮಾಧ್ಯ ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಪೀಣಯ ದಲೆ್ಲನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  , ಹತ್ತ ನೇ ತ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನು ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮದಲೆ್ಲ  ಕಲ್ಲಕೆ . 

ನಂತ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲೆ್ಲ  ಓದಿ ಬೆಂಗಳೂರು 



ಯೂನಿವೆಸಿ್ಟಿಯೆಂದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತಾತ ರೆ . ೨೩ ವಯಸಿಿ ಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ಲ ದೇಶವನು  

ತೊರೆದು ದುಬೈ ಸೇರುತಾತ ರೆ . ದುಬೈನಲೆ್ಲ  ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ ಕೆಲಸದ ನಂತ್ರ ಸ್ಪ ೀನ್ ದೇಶದ 

ಬಾಸಿ್ಲೀನಾ ನಗರ ೨೦೧೭ ರ ವರೆಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ . ಈ ಮಧ್ಯಯ  ೨೦೦೧ ರಲೆ್ಲ  ಇೆಂಗೆೆ ೆಂಡ್ 

ನ ಇನಿಿ ಿ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಇೆಂಟನ್ಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಸಂಸೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಸಟಿ್ಫೈಡ್ ಇೆಂಟನ್ಲ್ 

ಆಡಿಟರ್ ಪದವಿಯನು  ಪಡೆಯುತಾತ ರೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ  ಸಟಿ್ಫೈಡ್ SAP FICO ಕನಿ ಲಿ್ಲ ೆಂಟ್ ಮತುತ  

ಫೈನಾನಿಿಯಲ್ ಕನಿ ಲಿ್ಲ ೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಶಿಾ ೀಯುತ್ರು ವೃತಿತ  ಹಾಗೂ ಪಾ ವೃತಿತ ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೆ ೬೦ ದೇಶಗಳನು  ಸುತಿತ ದ್ದಾ ರೆ . ಹೀಗೆ 

ತಾವು ಕಂಡ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥ್ಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯ ಬಗೆೆ  ಕನು ಡಪಾ ಭ , ಉದಯವಾಣಿ , ವಿಜಯಕನಾ್ಟಕ , 

ವಿಜಯವಾಣಿ ,ಸಂಯುಕತ  ಕನಾ್ಟಕ , ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮತುತ  ವಿಕಾ ಮ ಪತಿಾ ಕೆಗಳಲೆ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನು  

ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ . ಅಲೆದೆ ತಾವು ಕಂಡ ದೇಶಗಳ ಪಾ ವಾಸಿ ಕಥನವನು  ತ್ರಂಗ , ಸುಧಾ ,ವಿಜಯ ನೆಕಿ್ಸ್ಿ  , 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನು ಡ ಮತುತ  ರಿೀಡೂ ಕನು ಡದಲೆ್ಲ  ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ . 

 ಇವರ' ಹಣಕೆಾಸು'  ಅೆಂಕಣ ಪಾ ತಿ ಗುರುವಾರ ಪಾ ಕಟವಾಗುತಿತ ದೆ . ಪಾ ವಾಸಿ ಕಥನದ ಅೆಂಕಣ  

'ಬಾಸಿ್ಲೀನಾ ನೆನಪುಗಳು ' ದಟಿ್  ಕನು ಡದಲೆ್ಲ  ಪಾ ತಿ ಭಾನ್ನವಾರ ಬಳಕು ಕಾಣುತಿತ ದೆ . ಅಲೆದೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥ್ಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ   ವಿಕಾ ಮ ವಾರ ಪತಿಾ ಕೆಯಲೆ್ಲ  ಪ್ರಕಿಿಕವಾಗಿ 

ಬರಹಗಳು ಪಾ ಕಟವಾಗುತಿತ ವೆ .  .ಒೆಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಸ್ಪ ೀನ್ ಬದುಕು ಸ್ಪ್ಪ ಯ ನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನು  

ಕಲ್ಲಸಿದೆ . ಪಾ ತಿ ಮಂಗಳವಾರ  ಸ್ಪ್ಪ ಯ ನಿಷ್ ಗ್ರದೆಗಳು ' ಎನ್ನು ವ ಅೆಂಕಣ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ  . ವಿಜಯ 

ಕನಾ್ಟಕದಲೆ್ಲ  'ಡೈಲ್ಲ ಮನಿ ' ಎನ್ನು ವ ಅೆಂಕಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಪಾ ಯವಾಗಿತುತ  .  ಇಲೆ್ಲಯವರೆಗೆ 

೭೫೦ ಕೂೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಪಾ ಕಟಿತ್ ಬರಹಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಲೆ್ಲದೆ . 

ಪ್ರ ಕಟಿತ ಪುಸ್ತ ಕಗಳು :  

೧) ಹಣಕೆಾಸು  

೨) ಝಣ ಝಣ ಹಣ 

೩) ವಿತ್ತ  ಜಗತುತ  ವಿಷಯಗಳು ಹಲವು ಹತುತ   

೪)ಮಕೂ ಳಿಗೂ ಬೇಕು ಹಣಕೆಾಸು.  

೫)ವಿತ್ತ  ಜಗತಿತ ನ ವತ್್ಮಾನ  

೬)ಜಾಗತಿಕ ವಿತ್ತ  ನೀಟ  

೭)೧೦೮ ಡೈಲ್ಲ ಮನಿ  

೯)ಮೀದಿ ಮತೊತ ಮೆ್ಮ  (ಸಂಪ್ರದಿತ್ ) 

೧೦)ಸ್ಪ್ಪ ಯ ನಿಷ್ ಗ್ರದೆಗಳು  

೧೧)ಬಾಸಿ್ಲೀನಾ ನೆನಪುಗಳು  

೧೨)ಪೆಂಚ್ ಆಫ್ ಪಾ ಪಂಚ  

೧೩)ಸ್ಪ್ಪ ಯ ನಿಷ್ ಪ್ರಾ ಬರಿ್ಬ್್ (ಇೆಂಗೆಿಷ್ ) 

೧೪)ಲಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ (ಸಂಪ್ರದಿತ್ ) 

೧೫)ಬದುಕಿಗೆಂದು ಆಶಾಭಾವ.  

 



ವೃತ್ತತ  ಬದುಕು :  

 

ಶ್ರ ೀಯುತರು ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯಹಿಸುತ್ತತ ದ್ದಾ ರೆ.  

 

 ೧) ಅಮೇರಿಕಾದ ಪೆಟ್ರಾ ಬೈಟಿ್  - ಚೀಫ್ ಫೈನಾನಿಿಯಲ್ ಅಡೆವ ೈಸರ್  

 ೨) ಸ್ಪ ೀನ್ ದೇಶದ ಜಿಯೀ ಉನೀ - ಚೀಫ್ ಫೈನಾನಿಿಯಲ್ ಅಡೆವ ೈಸರ್  

 ೩)ಜಿ ಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಫೆಂಡೇಶನ್ (ರಿ ) - ಫೆಂಡರ್ ಟಾ ಸಿಿ   

 ೪)ಅನನಯ  ಮೂಕನಹಳಿಿ  ಫೆಂಡೇಶನ್ - ಫೆಂಡರ್ ಟಾ ಸಿಿ   

 ೫) ಡಾ. ಟಿ ಆರ್ ಅನಂತ್ರಾಮು ವಿಜಾಾ ನ ಪಾ ತಿಷ್ಠಾ ನ (ರಿ ) - ಸ್ಕೆಾ ಟರಿ , ಟಾ ಸಿಿ .  

 ೬) ಆರೀಗಯ  ಭಾರತಿ - ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾ ೆಂತ್ಯ  ಸಂಯೀಜಕ್ಸ್  

 ೭) ಆರೀಗಯ  ಭಾರತಿ - ಸೀಶಿಯಲ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ನಿವಾ್ಹಕ.  

 

ದೂರದಶ್ನ , ಆಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೀ , ಎಫ್ಎೆಂಗಳು , ಕಾಲೇಜು ಮತುತ  ಬಿಸಿನೆರ್ಸ ಸೂೂ ಲ್ 

ಗಳಲೆ್ಲ  ಅತಿರ್ಥ ಪ್ರಾ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉಪನಾಯ ಸಗಳನು  ಶಿಾ ೀಯುತ್ರು ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ . 

ಸಂವಾದ ಎನ್ನು ವ ಯೌಟ್ಯಯ ರ್ಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲೆ್ಲ  ಆರ್ಥ್ಕಥೆ ಎನ್ನು ವ ವಿಭಾಗದಲೆ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ೧೦೦ 

ಕೂೂ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿಡಿಯೀಗಳು ಕೂಡ ಇವರು ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ . 

 

 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಬೈ ,ಆಸಿ್ ರೀಲ್ಲಯಾ , ಸಿೆಂಗ್ರಪುರ , ಅಮೇರಿಕಾ , ಸ್ಪ ೀನ್ , ಇೆಂಗೆೆ ೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ  

ವಾಸಿಸುತಿತ ರುವ ಅನೇಕ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗ್ರರರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ 

ಸಲೆ್ಲಸುತಿತ ದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಸದಯ ಕೊ  ಮೈಸೂರಿನಲೆ್ಲ  ವಾಸವಿದ್ದಾ ರೆ . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


