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ಉನ�ತ ಗು�ಯನು�

�ೊಂ��

�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� �ೆ��ನ 
ಪ��ಾಮವನು� ಸೃ��ಸಲು �ಾವ�
ಉನ�ತ ಗುಣಮಟ�ದ �ೆಲಸಗಳ�� 
�ಾನದಂಡವನು� �ಾ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ��ೕಘ��ಾಲ�ಾ�� 
�ೕ�� ಅ�ಾ�ವ�ಯ�� 
�ಾಯ��ವ��ಸುವ ಮೂಲಕ 
ಮುಂ�ಾಳತ�ವ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಪ���ಂದು ���ಯು 
ಮಹತ��ೆಂದು ಅ�ತು �ಾವ� 
�ೈ�ೊಳ��ವ ಪ���ಂದು 
�ಾಯ�ಕೂ� ಅಂಜ�ೆ�ೕ
�ಾ�ೕಕತ�ವನು� 
ವ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ಸುಲಭ ವ�ವ�ಾರ

ನ��ಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು 
ಸುಲಭ.

ಸಂದಭ�ಗಳ� ನಮ�ನು�
��ಾನ�ೊ���ಾಗ, �ಾವ� 
�ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾದ 
�ಾಗ�ವನು� 
ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದ 
ಪ��ಾಮ�ೆ� ಆದ��ೆ
�ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅದನು� 
��ಾ�ಸಲು �ೆಚು� �ೇರ�ಾದ 
�ಾಗ�ವನು� 
�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ�ಗ�ಸುವ�ಾ�

�ಾವ� ಎಲ��ಗೂ �ೇ�ದ 
�ೈಜ�ೆಯನು� ರ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 
ಏ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ವ��ಾ�ಸಗಳ� 
ನಮ�ನು� ಬಲ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಾನ�ೕಯ�ೆ�ಂದ 
ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇತರರ 
ಅಗತ�ಗ��ಾ� �ಾಳ�, 
ಸ�ಾನುಭೂ� ಮತು�
�ೌರವವನು� �ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಒ� �ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� 
�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ
ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು
ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 
�ಣ��ಸುವ��ಲ�.

ಕುತೂಹಲ�ೆಯನು�
ಅ���ೊ��

�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯ�ೆ�
ಉತ�ಮ �ೇ�ೆ ಸ��ಸಲು 
�ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ 
�ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡುಕು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ�ಾಲುಗಳನು�
�ಾ�ೕನ��ೆಯನು� �ಾ�ಸಲು 
ಅವ�ಾಶಗಳ�ಾ�� �ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ
�ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನು� 
��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಅದನು� ಸ��ಾ� 
�ಾ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� 
�ೇಗ�ಾ� �ಫಲ�ಾಗಲು
ಸಶಕ��ಾ�ರುವ��ಾ� 
�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಒ���ೆ ನ��ಂದ �ಾಧ�

�ಾವ� ಒ���ೆ ನಮ�
�ೆ�ೕ�ೕ�ೆ�ೕಶದ ಕ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ 
�ಾಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ
ಆಳ�ಾದ, ��ಾ��ಾಹ�
ಸಂಬಂಧಗಳನು� ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಪ��ಾಮವನು� 
ಸೃ��ಸುವ�ದ�ಾ��
ನಮ�ವರ�ೆ��ಾ� 
ಸಮು�ಾಯವ�ಾ�� 
ಒಂದುಗೂ�ಸಲು �ಾಗೂ
ನಮ�ನು� ಮುನ��ೆಸಲು �ಾವ� 
ನಮ� ಹಂ�ತ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� 
ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಗು�ಗಳನು�
�ಾ�ಸಲು 
ಸಶಕ��ಾ�ರುವಂ�ೆ�ೕ ನಮ� 
�ಾಗ�ಕ ಗು�ಗ��ೆಂ��ೆ 
�ೊಂ�ಾ��ೆಯ�� 
�ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕವ.

�ಎಂಐ ಸಂಸ��ಯ �ೌಲ�ಗಳ�

Aim Higher



ಸುಲಭ ವ�ವ�ಾರ
ನ��ಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭ.

ಸಂದಭ�ಗಳ� ನಮ�ನು� ��ಾನ�ೊ���ಾಗ, �ಾವ� �ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾದ �ಾಗ�ವನು� 
ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದ ಪ��ಾಮ�ೆ� ಆದ��ೆ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅದನು� ��ಾ�ಸಲು �ೆಚು� 
�ೇರ�ಾದ �ಾಗ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• ಸ��ಾದ ಫ��ಾಂಶವನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ೆಯಲು �ಾನು �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಮತು� ದ��ಂದ �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ
• ಒಳ�ೊಂ�ರುವವರ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾನು ಸ�ಷ�, ಸರಳ ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ ಸಂವಹನ ಮತು� 

ಅಂತಃ���ಯನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾನು ಸಂ�ೕಣ��ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ಾಧ��ಾದ�ೆ��ಾ� ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕು�ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾನು ಸ��ಾದ ಜನರನು� ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� �ೊಡ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ಾಧ��ಾದ�ೆ�ಲ� �ೇಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಅಗತ��ರುವ �ಾ��ಯನು� ಅರಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ನನ� 
��ಾ�ರಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಅನುಭವ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾವನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ.

• �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದವ�ಗ��ೆ '�ೌದು' ಎಂದು �ೇಳಲು �ಾನು �ೆಲವ� �ಷಯಗ��ೆ 'ಇಲ�' ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ.



ಉನ�ತ ಗು�ಯನು� �ೊಂ��
�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� �ೆ��ನ ಪ��ಾಮವನು� ಸೃ��ಸಲು �ಾವ� ಉನ�ತ ಗುಣಮಟ�ದ 
�ೆಲಸಗಳ�� �ಾನದಂಡವನು� �ಾ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೕಘ��ಾಲ�ಾ�� �ೕ�� ಅ�ಾ�ವ�ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ಮೂಲಕ 
ಮುಂ�ಾಳತ�ವ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಪ���ಂದು ���ಯು ಮಹತ��ೆಂದು ಅ�ತು �ಾವ� �ೈ�ೊಳ��ವ ಪ���ಂದು �ಾಯ�ಕೂ�
ಅಂಜ�ೆ�ೕ �ಾ�ೕಕತ�ವನು� ವ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• �ಾನು ಸತತ�ಾ� ಅತು�ತ�ಮ ಅನುಭವಗಳನು� ಮತು� �ೆಲಸವನು� ಒ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಾಗಲೂ 
�ೆಲಸವನು� �ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಡಲು �ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡುಕು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಉದ�ಮದ��ನ ಆಗು�ೋಗುಗಳ �ಾಡು �ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಅವ�ಗ�ಂದ �ೊ�ೆಯುವ ಒಳ�ೋಟಗಳ 
ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾನು �ಾಡುವ �ಾಯ�ಗಳ�� ಇನೂ� ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ಗಳನು� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ೕ��ವ�ಯ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು ತ��ತ�ಾ�, ಸಮಥ��ೕಯ�ಾ� 
�ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು ಚತುರ�ಾದ �ಣ�ಯಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಸ�ಯಂ-ಅ�ವ�ಳ�ವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಯ�ತ�ಾ� ಪ�����ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಗೂ
ಅವ�ಗಳನು� �ೈಯ��ಕ �ೆಳವ��ೆಯ �ಾಗ�ಗಳ�ಾ�� �ಾ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ���ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ೆ�ೆ ಪಕಷ್�ಾತವನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಫ��ಾಂಶಗಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು�
�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ೈ�ಕ�ಾ� ಮತು� ಸಮಗ��ೆ�ಂದ ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಗೂ �ಾ�ಾಗಲೂ ನನ� ಬದ��ೆಗಳನು� 
ಅನುಸ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೊ�ೆ�ೆ ಇತರರು ಸಹ ಅ�ೇ �ೕ� �ಾಡುವ��ಾ� ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ



�ಾ�ಗ�ಸುವ�ಾ�
�ಾವ� ಎಲ��ಗೂ �ೇ�ದ �ೈಜ�ೆಯನು� ರ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ವ��ಾ�ಸಗಳ� 
ನಮ�ನು� ಬಲ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಾನ�ೕಯ�ೆ�ಂದ ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇತರರ ಅಗತ�ಗ��ಾ� �ಾಳ�, ಸ�ಾನುಭೂ� 
ಮತು� �ೌರವವನು� �ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಒ� �ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 
�ಣ��ಸುವ��ಲ�.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• ಅ�ೌರವ, ಪಕಷ್�ಾತ ಅಥ�ಾ �ಾರತಮ�ದ �ದಶ�ನಗ��ಾ�ಗ �ಾನು �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾ�ೆಲ�ರೂ ನಮ� ಅಗತ�ಗ��ೆ ಧ�� �ೕಡಬಹು�ಾದಂತಹ ಮತು� ಪ�� ಧ��ಯೂ �ೇಳಲ�ಡುವಂತಹ ಸುರ�ತ, 

�ೆಂಬಲಯುತ ಮತು� �ೌರ�ಾ��ತ ಪ�ಸರವನು� �ಾನು ರ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
• ನನ� ಸ�ಂತ ಪ�ವ�ಗ�ಹಗಳ� ಮತು� ��ೆ��ೆಯ ಬ�ೆ� �ಾನು ಗಮನಹ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
• ಇತರರ ಅನನ� ��ೆ��ೆಗಳ�, ಅಗತ�ಗಳ�, ಅನುಭವಗಳ� ಮತು� ದೃ���ೋನಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾನು 

ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾನು ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾನುಭೂ� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅವರ�� ಉತ�ಮ�ಾದದ�ನು� �ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

�ಾಲು�ಾ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ�ನು� �ಾ�ಸಲು ನಮ�ಾ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾನು ನನ� ಸ�ಂತ �ೇಮ ಮತು� �ಾನ�ಕ ಆ�ೋಗ��ೆ� ಆದ��ೆ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಇತರ��ೆ ಅ�ೇ �ೕ� 

�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ



ಕುತೂಹಲ�ೆಯನು� ಅ���ೊ��
�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� ಉತ�ಮ �ೇ�ೆ ಸ��ಸಲು �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾಗ�ಗಳನು� 
ಹುಡುಕು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ಾ�ೕನ��ೆಯನು� �ಾ�ಸಲು ಅವ�ಾಶಗಳ�ಾ�� �ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ
ಅವ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಅದನು� ಸ��ಾ� �ಾ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� �ೇಗ�ಾ� �ಫಲ�ಾಗಲು ಸಶಕ��ಾ�ರುವ��ಾ� 
�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• �ಾನು �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ� �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯದ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾ� 
ಪ��ೈಸಬಹು�ಾದ ಪ��ಾರಗಳನು� ಸೂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ೌಲ�ವನು� ರ�ಸಲು ಮತು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ೊಸ �ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡುಕಲು �ಾನು �ಎಂಐ ಅನು� �ೕ� ಅನ� 
�ಾಗ�ಗಳನು� ಅರಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಎದು�ಸುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾನು ಉಪಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 
ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಮುಕ� ಮನ��ನವ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ��ಾ�ೆ �ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• ಸು�ಾ�ಸುವ �ಾಗ��ಾ�, ಪ��ೕಗಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು ಮತು� ತಪ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು 
ಸುರ�ತ�ಾದಂತಹ ಪ�ಸರವನು� �ಾನು ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ರಂತರ�ಾ� ಇತರ�ಂದ ಕ�ಯು���ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಾಗಲೂ ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� ಸಂಭವ�ೕಯ 
'ಸ��ಾದ' �ಾಗ�ಗ��ೆ ಎಂದು ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ



ಒ���ೆ ನ��ಂದ �ಾಧ�
�ಾವ� ಒ���ೆ ನಮ� �ೆ�ೕ�ೕ�ೆ�ೕಶದ ಕ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಆಳ�ಾದ, 
��ಾ��ಾಹ� ಸಂಬಂಧಗಳನು� ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಪ��ಾಮವನು� ಸೃ��ಸುವ�ದ�ಾ�� ನಮ�ವರ�ೆ��ಾ� ಸಮು�ಾಯವ�ಾ�� 
ಒಂದುಗೂ�ಸಲು �ಾಗೂ ನಮ�ನು� ಮುನ��ೆಸಲು �ಾವ� ನಮ� ಹಂ�ತ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� 
ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಗು�ಗಳನು� �ಾ�ಸಲು ಸಶಕ��ಾ�ರುವಂ�ೆ�ೕ ನಮ� �ಾಗ�ಕ 
ಗು�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕವ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• �ಾನು �ೕಘ��ಾಲ ಉ�ಯುವ �ೈಯ��ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೇವಲ ಸಂಪಕ�ಗಳನ�ಲ�
• �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಪ��ಾರಗಳ�� ಸಹಕ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾ�ೆಲ�ರೂ �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ೇಗ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯಲು ಸಶಕ��ೊ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಾನು ಯಶಸು� ಮತು� 

ಕ��ೆಗಳ ಸಂಭ��ಾಚ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಯಶ���ಾದ�ೆ �ಾತ� �ಾನು ಯಶ���ಾಗಬ�ೆ� ಎಂದು ���ರುವ �ಾನು ನನ� ಸುತ��ನವರನು�

�ೆಂಬ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
• �ಾನು ಸ�ಷ� �ೌಕ���ೊಳ�ೆ �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಪ�ಣ� ಸಬ�ೕಕರಣ�ೆ� 

ಅನುವ� �ಾ��ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ
• �ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯದ ಎ�ಾ� ಸದಸ�ರ �ೕ�ೆ ನನ� ���ಗಳ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ಾನು ಪ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

ನಮ� �ೆ�ೕ�ೕ�ೆ�ೕಶದ �ೇ�ೆಯ�� ಉತ�ಮ ಒ�ಾ��ೆ ಫ��ಾಂಶವನು� ರ�ಸಲು �ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ



�ಾವ� ಒ���ೆ ನಮ� �ೆ�ೕ�ೕ�ೆ�ೕಶದ ಕ�ೆ�ೆ 
�ೆಲಸ �ಾಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಆಳ�ಾದ, 
��ಾ��ಾಹ� ಸಂಬಂಧಗಳನು� ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಪ��ಾಮವನು� ಸೃ��ಸುವ�ದ�ಾ�� 
ನಮ�ವರ�ೆ��ಾ� ಸಮು�ಾಯವ�ಾ�� 
ಒಂದುಗೂ�ಸಲು �ಾಗೂ ನಮ�ನು� ಮುನ��ೆಸಲು 
�ಾವ� ನಮ� ಹಂ�ತ ಉ�ೆ�ೕಶವನು�
ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ��ೕಯ�ಾ� ಗು�ಗಳನು� �ಾ�ಸಲು 
ಸಶಕ��ಾ�ರುವಂ�ೆ�ೕ ನಮ� �ಾಗ�ಕ 
ಗು�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆಯ�� 
�ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕವ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• �ಾನು �ೕಘ��ಾಲ ಉ�ಯುವ �ೈಯ��ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� 

���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೇವಲ ಸಂಪಕ�ಗಳನ�ಲ�

• �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

ಪ��ಾರಗಳ�� ಸಹಕ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳನು�

ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾ�ೆಲ�ರೂ �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ೇಗ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯಲು 

ಸಶಕ��ೊ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಾನು ಯಶಸು� ಮತು� 

ಕ��ೆಗಳ ಸಂಭ��ಾಚ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಯಶ���ಾದ�ೆ �ಾತ� �ಾನು 

ಯಶ���ಾಗಬ�ೆ� ಎಂದು ���ರುವ �ಾನು ನನ� 

ಸುತ��ನವರನು� �ೆಂಬ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಸ�ಷ� �ೌಕ���ೊಳ�ೆ �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ, 

�ಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಪ�ಣ� ಸಬ�ೕಕರಣ�ೆ� ಅನುವ� 

�ಾ��ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯದ ಎ�ಾ� ಸದಸ�ರ �ೕ�ೆ ನನ� 

���ಗಳ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ಾನು ಪ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ

ನಮ� �ೆ�ೕ�ೕ�ೆ�ೕಶದ �ೇ�ೆಯ�� ಉತ�ಮ ಒ�ಾ��ೆ 

ಫ��ಾಂಶವನು� ರ�ಸಲು �ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� ಉತ�ಮ �ೇ�ೆ ಸ��ಸಲು 
�ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾಗ�ಗಳನು�
ಹುಡುಕು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ಾ�ೕನ��ೆಯನು� 
�ಾ�ಸಲು ಅವ�ಾಶಗಳ�ಾ�� �ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ 
�ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಅದನು� ಸ��ಾ� �ಾ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� 
�ೇಗ�ಾ� �ಫಲ�ಾಗಲು ಸಶಕ��ಾ�ರುವ��ಾ� 
�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• �ಾನು �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ� �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯದ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾ� 

ಪ��ೈಸಬಹು�ಾದ ಪ��ಾರಗಳನು� ಸೂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ೌಲ�ವನು� ರ�ಸಲು ಮತು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ೊಸ 

�ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡುಕಲು �ಾನು �ಎಂಐ ಅನು� �ೕ� 

ಅನ� �ಾಗ�ಗಳನು� ಅರಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಎದು�ಸುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾನು 

ಉಪಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಮುಕ� ಮನ��ನವ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ��ಾ�ೆ 

�ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• ಸು�ಾ�ಸುವ �ಾಗ��ಾ�, ಪ��ೕಗಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು

ಮತು� ತಪ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಸುರ�ತ�ಾದಂತಹ 

ಪ�ಸರವನು� �ಾನು ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ರಂತರ�ಾ� ಇತರ�ಂದ ಕ�ಯು���ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ

�ಾ�ಾಗಲೂ ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� ಸಂಭವ�ೕಯ 

'ಸ��ಾದ' �ಾಗ�ಗ��ೆ ಎಂದು ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

�ಎಂಐ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� �ೆ��ನ ಪ��ಾಮವನು� 

ಸೃ��ಸಲು �ಾವ� ಉನ�ತ ಗುಣಮಟ�ದ �ೆಲಸಗಳ�� 

�ಾನದಂಡವನು� �ಾ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೕಘ��ಾಲ�ಾ�� �ೕ�� ಅ�ಾ�ವ�ಯ��

�ಾಯ��ವ��ಸುವ ಮೂಲಕ 

ಮುಂ�ಾಳತ�ವ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಪ���ಂದು ���ಯು ಮಹತ��ೆಂದು ಅ�ತು �ಾವ�

�ೈ�ೊಳ��ವ ಪ���ಂದು �ಾಯ�ಕೂ� ಅಂಜ�ೆ�ೕ 

�ಾ�ೕಕತ�ವನು� ವ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• �ಾನು ಸತತ�ಾ� ಅತು�ತ�ಮ ಅನುಭವಗಳನು� ಮತು� �ೆಲಸವನು� 

ಒ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೆಲಸವನು� �ೆಚು� 

ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಡಲು �ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡುಕು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಉದ�ಮದ��ನ ಆಗು�ೋಗುಗಳ �ಾಡು �ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ 

�ಾಗೂ ಅವ�ಗ�ಂದ �ೊ�ೆಯುವ ಒಳ�ೋಟಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ 

�ಾನು �ಾಡುವ �ಾಯ�ಗಳ�� ಇನೂ� ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ಗಳನು� 

ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ೕ��ವ�ಯ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು

ತ��ತ�ಾ�, ಸಮಥ��ೕಯ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ

ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು ಚತುರ�ಾದ �ಣ�ಯಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಸ�ಯಂ-ಅ�ವ�ಳ�ವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಯ�ತ�ಾ� 

ಪ�����ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನು� 

�ೈಯ��ಕ �ೆಳವ��ೆಯ �ಾಗ�ಗಳ�ಾ�� �ಾ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ���ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ೆ�ೆ ಪಕಷ್�ಾತವನು� 

�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಫ��ಾಂಶಗಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ೈ�ಕ�ಾ� ಮತು� ಸಮಗ��ೆ�ಂದ ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 

�ಾಗೂ �ಾ�ಾಗಲೂ ನನ� ಬದ��ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 

�ೊ�ೆ�ೆ ಇತರರು ಸಹ ಅ�ೇ �ೕ� �ಾಡುವ��ಾ� ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ

�ಾವ� ಎಲ��ಗೂ �ೇ�ದ �ೈಜ�ೆಯನು� 
ರ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ವ��ಾ�ಸಗಳ� 
ನಮ�ನು� ಬಲ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಾನ�ೕಯ�ೆ�ಂದ ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 
ಇತರರ ಅಗತ�ಗ��ಾ� �ಾಳ�, ಸ�ಾನುಭೂ� 
ಮತು� �ೌರವವನು� �ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಒ� �ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ 
�ಾಗೂ ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 
�ಣ��ಸುವ��ಲ�.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• ಅ�ೌರವ, ಪಕಷ್�ಾತ ಅಥ�ಾ �ಾರತಮ�ದ 

�ದಶ�ನಗ��ಾ�ಗ �ಾನು �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾ�ೆಲ�ರೂ ನಮ� ಅಗತ�ಗ��ೆ ಧ�� 

�ೕಡಬಹು�ಾದಂತಹ ಮತು� ಪ�� ಧ��ಯೂ 

�ೇಳಲ�ಡುವಂತಹ ಸುರ�ತ, �ೆಂಬಲಯುತ ಮತು� 

�ೌರ�ಾ��ತ ಪ�ಸರವನು� �ಾನು ರ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• ನನ� ಸ�ಂತ ಪ�ವ�ಗ�ಹಗಳ� ಮತು� ��ೆ��ೆಯ ಬ�ೆ� 

�ಾನು ಗಮನಹ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• ಇತರರ ಅನನ� ��ೆ��ೆಗಳ�, ಅಗತ�ಗಳ�, ಅನುಭವಗಳ� 

ಮತು� ದೃ���ೋನಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾನು 

ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾನುಭೂ� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, 

ಅವರ�� ಉತ�ಮ�ಾದದ�ನು� �ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

�ಾಲು�ಾ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ�ನು� �ಾ�ಸಲು 

ನಮ�ಾ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ನನ� ಸ�ಂತ �ೇಮ ಮತು� �ಾನ�ಕ ಆ�ೋಗ��ೆ� 

ಆದ��ೆ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಇತರ��ೆ ಅ�ೇ �ೕ� 

�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ

Aim Higherಸುಲಭ ವ�ವ�ಾರ ಉನ�ತ ಗು�ಯನು� �ೊಂ�� �ಾ�ಗ�ಸುವ�ಾ� ಕುತೂಹಲ�ೆಯನು� ಅ���ೊ�� ಒ���ೆ ನ��ಂದ �ಾಧ�

�ಎಂಐ ಸಂಸ��ಯ �ೌಲ�ಗಳ� �ಾಗು ನಡವ��ೆಗಳ�

ನ��ಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭ.

ಸಂದಭ�ಗಳ� ನಮ�ನು� ��ಾನ�ೊ���ಾಗ, 

�ಾವ� �ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾದ �ಾಗ�ವನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದ ಪ��ಾಮ�ೆ� ಆದ��ೆ

�ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅದನು� ��ಾ�ಸಲು �ೆಚು�

�ೇರ�ಾದ �ಾಗ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ನಡವ��ೆಗಳ�:

• ಸ��ಾದ ಫ��ಾಂಶವನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ೆಯಲು �ಾನು 

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಮತು� ದ��ಂದ �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ

• ಒಳ�ೊಂ�ರುವವರ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ 

�ಾನು ಸ�ಷ�, ಸರಳ ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ ಸಂವಹನ ಮತು� 

ಅಂತಃ���ಯನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಸಂ�ೕಣ��ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ 

�ಾಧ��ಾದ�ೆ��ಾ� ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕು�ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು ಸ��ಾದ ಜನರನು� ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� 

�ೊಡ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ

• �ಾನು �ಾಧ��ಾದ�ೆ�ಲ� �ೇಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 

ಅಗತ��ರುವ �ಾ��ಯನು� ಅರಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ನನ� 

��ಾ�ರಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಅನುಭವ 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾವನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ.

• �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದವ�ಗ��ೆ '�ೌದು' ಎಂದು �ೇಳಲು �ಾನು 

�ೆಲವ� �ಷಯಗ��ೆ 'ಇಲ�' ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ.
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