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उच्च ध्येय 
बाळगा
PMI समुदायासाठ� 
सव��म प�रणाम �नमार्ण 
करण्यासाठ� आम्ह� 
सव�च्च दजार्च्या
मानकानुसार काम करतो

द�घर् कालावधीचा �वचार 
करून व अल्पावधीत कृती 
करून आम्ह� मागार्चे
नेत�ृव करतो.

प्रत्येक कृती महत्वाची 
आहे हे जाणून घेऊन 
आम्ह� जे काह� करतो
त्याची संपूणर् जबाबदार� 
�नभ�डपणे स्वीकारतो.

काम सोपे बनवा
आमच्यासोबत काम करणे 
सहजसोपे आहे

जेव्हा काह� कारणास्तव 
आमचा वेग मंदावतो, 
आम्ह� पयार्यी मागर्
शोधतो.

आम्ह� सवार्त मह�वाच्या 
प�रणामाला प्राधान्य देतो 
आ�ण त्यासाठ�चा अगद� 
थेट मागर् अवलंबतो.

मतै्रीपूणर् व्हा
आम्ह� सवा�साठ� 
आपुलक�चे वातावरण 
�नमार्ण करतो, कारण
आपल्यातील वेगळेपण
आपल्याला अ�धक बळकट 
बनवते. 

आम्ह� इतरांच्या 
गरजांबद्दल काळजी, 
सहानुभूती आ�ण आदर 
दशर्वून माणुसक�ने 
वागतो.

आम्ह� हेतू चांगला
असल्याचे गहृ�त धरतो
आ�ण मत बन�वण्याऐवजी 
समजनू घेण्याचा प्रयत्न 
करतो.

िज�ासा 
आत्मसात करा
आम्ह� नेहमीच PMI 
समुदायाची अ�धक चागंल� 
सेवा करण्याचे मागर्
शोधत असतो.

आम्ह� आव्हानाकड े
नव�न�मर्तीच्या संधी 
म्हणून पाहतो आ�ण 
त्यांना स्वीकारतो.

योग्य प�रणामाक�रता
जलद अपयश 
स्वीकारण्यासाठ� आम्ह� 
स�म आहोत

आपल� एकजटू 
हाच यशाचा मागर्
आम्ह� ग�हर�, �वश्वासाहर् 
नाती �नमार्ण करतो जी 
आम्हाला आमच्या 
ध्येयासाठ� एकत्र काम 
करण्यास मदत करतात

सव�त्कृष्ट प�रमाण 
�न�मर्ती हा आमचा 
सामा�यक हेतू आहे आ�ण 
तो सध्या करण्यासाठ� 
आम्ह� एकसंधी समुदाय 
म्हणूं काम करतो

स्था�नक पातळीवर
स�मपणे कायर् करत
असताना आम्ह� आमच्या
जाग�तक उद्�दष्टांशी
बांधील असतो

PMI सांस्कृ�तक मूल्ये



काम  सोपे बनवा
आमच्यासोबत काम करणे सहजसोपे आहे

जेव्हा काह� कारणास्तव आमचा वेग मंदावतो, आम्ह� पयार्यी मागर् शोधतो.

आम्ह� सवार्त मह�वाच्या प�रणामाला प्राधान्य देतो आ�ण त्यासाठ�चा अगद� 
थेट मागर् अवलंबतो.

आचरणे:

• त्वर�त योग्य प�रणाम �मळ�वण्यासाठ� मी प्रांजळपणे आ�ण दयाळूपणाने बोलतो
• मी यामध्ये समा�वष्ट असलेल्यांच्या गरजांशी सुसंगत असा स्पष्ट, साधेसरळ आ�ण पारदश� 

संभाषण व परस्परसंवाद स�म करतो.
• मी गुंतागुंतीस कमी करतो आ�ण शक्य असेल �तथे अडथळे दरू करतो
• मी योग्य लोकांना योग्य मागार्ने सहभागी करून घेतो
• मी शक्य असेल �तथे जलदपणे कृती करतो, आवश्यक असेल तेव्हा मा�हती �मळवतो आ�ण 

माझ्या �नणर्यांना पा�ठंबा देण्यासाठ� अनुभव आ�ण/�कंवा �ान घेतो
• सवार्�धक मह�वाच्या गोष्ट�ंना 'होय' म्हणणे शक्य व्हाव ेयासाठ� मी काह� गोष्ट�ंना 'नाह�' 

म्हणतो



उच्च ध्येय बाळगा
PMI समुदायासाठ� सव��म प�रणाम �नमार्ण करण्यासाठ� आम्ह� सव�च्च 
दजार्च्या मानकानुसार काम करतो

द�घर् कालावधीचा �वचार करून व अल्पावधीत कृती करून आम्ह� मागार्चे नेत�ृव 
करतो.

प्रत्येक कृती महत्वाची आहे हे जाणून घेऊन आम्ह� जे काह� करतो त्याची संपूणर् 
जबाबदार� �नभ�डपणे स्वीकारतो.

आचरणे:

• मी सातत्याने उत्कृष्ट अनुभव देतो आ�ण कायर् करतो तसेच नेहमीच आणखी चांगले कायर्
करण्याचे मागर् शोधत असतो

• मी उद्योगातील ट्र�ड्सशी अद्ययावत राहतो आ�ण मी जे करतो त्यामध्ये आणखी उच्च गुणव�ा 
प्राप्त करण्यासाठ� या अनुभवांचा उपयोग करतो

• मी चटकन, शाश्वतपणे कृती करतो आ�ण द�घर्काल�न प�रणाम ल�ात घेता हुशारपणे जोखीम 
उचलतो

• मी स्वत: जागरूक आहे आ�ण �नय�मतपणे अ�भप्राय �मळ�वण्याचा प्रयत्न करतो, त्यास 
व्यिक्तगत वदृ्धीचा मागर् म्हणून तो स्वीकारतो

• माझा कल कृतीकड ेआहे आ�ण प�रणामाची जबाबदार� घेतो
• मी नै�तकतेने आ�ण सचोट�ने वागतो, नेहमीच माझ्या वचनबद्धतेचे पालन करतो आ�ण इतरह� 

तेच करतील असा �वश्वास बाळगतो



मैत्रीपूणर् व्हा
आम्ह� सवा�साठ� आपुलक�चे वातावरण �नमार्ण करतो, कारण आपल्यातील 
वेगळेपण आपल्याला अ�धक बळकट बनवते. 

आम्ह� इतरांच्या गरजांबद्दल काळजी, सहानुभूती आ�ण आदर दशर्वून 
माणुसक�ने वागतो.

आम्ह� हेतू चांगला असल्याचे गहृ�त धरतो आ�ण मत बन�वण्याऐवजी समजनू 
घेण्याचा प्रयत्न करतो.

आचरणे:

• जेव्हा अनादर, प�पात �कंवा भेदभावाचे प्रसंग घडतात, तेव्हा मी आवाज उठ�वतो
• मी असे सुर��त, आश्वासक आ�ण आदरयुक्त वातावरण �नमार्ण करतो, िजथे आपण सवर्जण 

आपल्या गरजा मांडू शकतो आ�ण प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते
• मी माझ्या स्वतःच्या प्रव�ृी आ�ण पाश्वर्भूमीबाबत सजग आहे
• मी इतरांच्या अनन्य पाश्वर्भूमी, गरजा, अनुभव आ�ण दृिष्टकोनांना समजून घेण्यास वेळ घेतो
• मी इतरांबद्दल सहानुभूती बाळगतो, त्यांच्यातील सव��म पाहतो आ�ण आमच्याकरता 

भागीदार�त यशस्वी होण्याच्या संधी शोधतो
• मी माझ्या स्वत:स �नरोगीपणा आ�ण मान�सक आरोग्यास प्राधान्य देतो आ�ण इतरांनी तसेच 

करावे याकरता त्यांच्यासाठ� जागा उपलब्ध करतो'



िज�ासा आत्मसात करा
आम्ह� नेहमीच PMI समुदायाची अ�धक चांगल� सेवा करण्याचे मागर् शोधत 
असतो.

आम्ह� आव्हानाकड ेनव�न�मर्तीच्या संधी म्हणून पाहतो आ�ण त्यांना स्वीकारतो.

योग्य प�रणामाक�रता जलद अपयश स्वीकारण्यासाठ� आम्ह� स�म आहोत

आचरणे:

• मी गंभीरपणे �वचार करतो आ�ण PMI समुदायाच्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूणर् करू शकतील 
असे उपाय सुचवतो

• मूल्य�न�मर्ती करून सुधारण्याचे नवीन मागर् शोधण्यासाठ� मी PMI च्या पल�कड ेपाहतो
• मला भेडसावणार्या समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ� मी पुढाकार आ�ण जबाबदार� घेतो
• मी खुल्या मनाने, िज�ासूपणे राहतो आ�ण बदलण्याच्या संधींचा स्वीकार करतो
• मी असे वातावरण तयार करतो िजथे प्रयोग करणे सुर��त आहे आ�ण सुधारणेचा मागर् म्हणून 

घडलेल्या चुका इतरांपय�त पोहोच�वते
• मी इतरांकडून सतत �शकत असतो आ�ण ओळखतो क� पुढे एकापे�ा अ�धक संभाव्य 'योग्य' 

मागर् नेहमीच असतात



आपल� एकजूट हाच यशाचा मागर्
आम्ह� ग�हर�, �वश्वासाहर् नाती �नमार्ण करतो जी आम्हाला आमच्या ध्येयासाठ� 
एकत्र काम करण्यास मदत करतात

सव�त्कृष्ट प�रमाण �न�मर्ती हा आमचा सामा�यक हेतू आहे आ�ण तो सध्या 
करण्यासाठ� आम्ह� एकसंधी समुदाय म्हणूं काम करतो

स्था�नक पातळीवर स�मपणे कायर् करत असताना आम्ह� आमच्या जाग�तक 
उद्�दष्टाशंी बांधील असतो

आचरणे:

• केवळ त�डओळखीपुरते मयार्�दत ना ठेवता मी शाश्वत नाती �नमार्ण करतो
• मी समजून घेण्यासाठ� ऐकतो आ�ण प्रश्नांचे �नरसन करण्यासाठ� एकत्र काम करतो
• आम्ह� यश आ�ण �शकवण दोन्ह� साजर� करतो जेणेकरून आपण सवर्जण एक�त्रतपणे पुढे जाऊ

शकतो
• आपण सवर् यशस्वी झालो तरच मी यशस्वी होऊ शकतो हे ल�ात ठेवून मी माझ्या

सभोवतालच्या व्यक्तींना पा�ठंबा देतो
• मी स्पष्ट आ�ण रचनात्मक स्वातंत्य्र देतो , जेणेकरून अथर्पूणर् स�मीकरण सध्या होते
• मी PMI समुदायातील सवर् सदस्यांवर माझ्या कृतींचा प्रभाव �वचारात घेतो आ�ण आमच्या 

ध्येयामध्ये सव�त्कृष्ट एकाित्मक प�रणाम �नमार्ण करण्यासाठ� कृती करतो 



PMI समुदायासाठ� सव��म प�रणाम 
�नमार्ण करण्यासाठ� आम्ह� सव�च्च 
दजार्च्या मानकानुसार काम करतो

द�घर् कालावधीचा �वचार करून व 
अल्पावधीत कृती करून आम्ह�
मागार्चे नेत�ृव करतो.

प्रत्येक कृती महत्वाची आहे हे 
जाणून घेऊन आम्ह� जे काह� करतो 
त्याची संपूणर् जबाबदार� �नभ�डपणे 
स्वीकारतो.

आचरणे:

• मी सातत्याने उत्कृष्ट अनुभव देतो 
आ�ण कायर् करतो तसेच नेहमीच 
आणखी चांगले कायर् करण्याचे मागर् 
शोधत असतो

• मी उद्योगातील ट्र�ड्सशी अद्ययावत 
राहतो आ�ण मी जे करतो त्यामध्ये
आणखी उच्च गुणव�ा प्राप्त 
करण्यासाठ� या अनुभवांचा उपयोग 
करतो

• मी चटकन, शाश्वतपणे कृती करतो
आ�ण द�घर्काल�न प�रणाम ल�ात घेता 
हुशारपणे जोखीम उचलतो

• मी स्वत: जागरूक आहे आ�ण 
�नय�मतपणे अ�भप्राय �मळ�वण्याचा 
प्रयत्न करतो, त्यास व्यिक्तगत वदृ्धीचा 
मागर् म्हणून तो स्वीकारतो

• माझा कल कृतीकड ेआहे आ�ण 
प�रणामाची जबाबदार� घेतो

• मी नै�तकतनेे आ�ण सचोट�ने वागतो, 
नेहमीच माझ्या वचनबद्धतचेे पालन 
करतो आ�ण इतरह� तचे करतील असा
�वश्वास बाळगतो

आम्ह� सवा�साठ� आपुलक�चे 
वातावरण �नमार्ण करतो, कारण 
आपल्यातील वेगळेपण आपल्याला 
अ�धक बळकट बनवते. 

आम्ह� इतरांच्या गरजांबद्दल 
काळजी, सहानुभूती आ�ण आदर 
दशर्वून माणुसक�ने वागतो.

आम्ह� हेतू चांगला असल्याचे गहृ�त 
धरतो आ�ण मत बन�वण्याऐवजी
समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो.

आचरणे:

• जेव्हा अनादर, प�पात �कंवा 
भेदभावाचे प्रसंग घडतात, तवे्हा मी 
आवाज उठ�वतो

• मी असे सुर��त, आश्वासक आ�ण
आदरयुक्त वातावरण �नमार्ण करतो, 
िजथे आपण सवर्जण आपल्या गरजा
मांडू शकतो आ�ण प्रत्येकाचे म्हणणे 
ऐकून घेतले जाते

• मी माझ्या स्वतःच्या प्रव�ृी आ�ण 
पाश्वर्भूमीबाबत सजग आहे

• मी इतरांच्या अनन्य पाश्वर्भूमी, गरजा, 
अनुभव आ�ण दृिष्टकोनांना समजून 
घेण्यास वेळ घेतो

• मी इतरांबद्दल सहानुभूती बाळगतो, 
त्यांच्यातील सव��म पाहतो आ�ण 
आमच्याकरता भागीदार�त यशस्वी
होण्याच्या संधी शोधतो

• मी माझ्या स्वत:स �नरोगीपणा आ�ण 
मान�सक आरोग्यास प्राधान्य देतो 
आ�ण इतरांनी तसेच करावे याकरता 
त्यांच्यासाठ� जागा उपलब्ध करतो'

आम्ह� नेहमीच PMI समुदायाची 
अ�धक चांगल� सेवा करण्याचे मागर् 
शोधत असतो.

आम्ह� आव्हानाकड ेनव�न�मर्तीच्या 
संधी म्हणून पाहतो आ�ण त्यानंा 
स्वीकारतो.

योग्य प�रणामाक�रता जलद 
अपयश स्वीकारण्यासाठ� आम्ह�
स�म आहोत

आचरणे:

• मी गंभीरपणे �वचार करतो आ�ण PMI
समुदायाच्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूणर् 
करू शकतील असे उपाय सुचवतो

• मूल्य�न�मर्ती करून सुधारण्याचे नवीन 
मागर् शोधण्यासाठ� मी PMI च्या
पल�कड ेपाहतो

• मला भेडसावणार्या समस्यांचे
�नराकरण करण्यासाठ� मी पुढाकार 
आ�ण जबाबदार� घेतो

• मी खुल्या मनाने, िज�ासूपणे राहतो 
आ�ण बदलण्याच्या संधींचा स्वीकार 
करतो

• मी असे वातावरण तयार करतो िजथे 
प्रयोग करणे सुर��त आहे आ�ण
सुधारणेचा मागर् म्हणून घडलेल्या चुका 
इतरांपय�त पोहोच�वते

• मी इतरांकडून सतत �शकत असतो 
आ�ण ओळखतो क� पुढे एकापे�ा
अ�धक संभाव्य 'योग्य' मागर् नेहमीच 
असतात

आम्ह� ग�हर�, �वश्वासाहर् नाती 
�नमार्ण करतो जी आम्हाला आमच्या 
ध्येयासाठ� एकत्र काम करण्यास 
मदत करतात

सव�त्कृष्ट प�रमाण �न�मर्ती हा 
आमचा सामा�यक हेतू आहे आ�ण 
तो सध्या करण्यासाठ� आम्ह�
एकसंधी समुदाय म्हणूं काम करतो

स्था�नक पातळीवर स�मपणे कायर् 
करत असताना आम्ह� आमच्या 
जाग�तक उद्�दष्टांशी बांधील असतो

आचरणे:

• केवळ त�डओळखीपुरत ेमयार्�दत ना
ठेवता मी शाश्वत नाती �नमार्ण करतो 

• मी समजून घेण्यासाठ� ऐकतो आ�ण
प्रश्नांचे �नरसन करण्यासाठ� एकत्र काम 
करतो

• आम्ह� यश आ�ण �शकवण दोन्ह� साजर� 
करतो जेणेकरून आपण सवर्जण 
एक�त्रतपणे पुढे जाऊ शकतो

• आपण सवर् यशस्वी झालो तरच मी 
यशस्वी होऊ शकतो हे ल�ात ठेवून मी 
माझ्या सभोवतालच्या व्यक्तींना पा�ठंबा 
देतो

• मी स्पष्ट आ�ण रचनात्मक स्वातंत्य्र 
देतो , जेणेकरून अथर्पूणर् स�मीकरण 
सध्या होते

• मी PMI समुदायातील सवर् सदस्यांवर 
माझ्या कृतींचा प्रभाव �वचारात घेतो 
आ�ण आमच्या ध्येयामध्ये सव�त्कृष्ट 
एकाित्मक प�रणाम �नमार्ण करण्यासाठ� 
कृती करतो 

Aim Higherकाम  सोपे बनवा उच्च ध्येय बाळगा मैत्रीपूणर् व्हा िज�ासा आत्मसात करा आपल� एकजटू हाच 
यशाचा मागर्

PMI सांस्कृ�तक मूल्ये आ�णआचरणे

आमच्यासोबत काम करणे 
सहजसोपे आहे

जेव्हा काह� कारणास्तव आमचा 
वेग मंदावतो, आम्ह� पयार्यी मागर् 
शोधतो.

आम्ह� सवार्त मह�वाच्या
प�रणामाला प्राधान्य देतो आ�ण 
त्यासाठ�चा अगद� थेट मागर् 
अवलंबतो.

आचरणे:

• त्वर�त योग्य प�रणाम 
�मळ�वण्यासाठ� मी प्रांजळपणे आ�ण 
दयाळूपणाने बोलतो

• मी यामध्ये समा�वष्ट असलेल्यांच्या 
गरजांशी सुसंगत असा स्पष्ट, 
साधेसरळ आ�ण पारदश� संभाषण व 
परस्परसंवाद स�म करतो.

• मी गंुतागुंतीस कमी करतो आ�ण 
शक्य असेल �तथे अडथळे दरू करतो

• मी योग्य लोकांना योग्य मागार्ने 
सहभागी करून घेतो

• मी शक्य असेल �तथे जलदपणे कृती 
करतो, आवश्यक असेल तवे्हा मा�हती 
�मळवतो आ�ण माझ्या �नणर्यांना 
पा�ठंबा देण्यासाठ� अनुभव 
आ�ण/�कंवा �ान घेतो

• सवार्�धक मह�वाच्या गोष्ट�ंना 'होय' 
म्हणणे शक्य व्हावे यासाठ� मी काह� 
गोष्ट�ंना 'नाह�' म्हणतो
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