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‘എലലോ
ഇക്കോലതെ

ജ ോഡു കളും

എഞ്ചിനീയ ിംഗ

ജ ോമിജലക്ക’

എന്ന

വിദ്യോര്തഥികളുതട

പ െെ

ജപോതലയോണ

അവസ്ഥ.

പഠിക്കുന്നെ

തമക്കോനിക്കലോകടതട, സ്ിവിലോകടതട, ഇലകജരോണിക
സ ോകടതട, ബിരുദ്പഠനജേഷം
ഐ. ടി. ജ ോലിയിജലക്ക െിരിയോന പലരും നിര്തബന്ധിിെരോുന്നു. ചിലരോകടതട, ഐ. ടി.
ജലോകം

െങ്ങള്ക്കക്കു

മു നപില

തു ന്നിടുന്ന

അവസ്രങ്ങള

കണ്ടു തകോണ്ട

യു ക്തമോയ

െീരുമോനങ്ങള എടുക്കു്നു. നിരഭോഗയകരതമങ്കിലു ം ഇെില ആദ്യം പ െവിഭോഗക്കോരോണ
കൂടുെല. ആതരയു ം ുനറ്റം പ യോന കഴിയിലല; സ്ോഹചരയങ്ങളോണ ആദ്യകൂട്ടരില
പലതരയു ം ഐ. ടി. ജലോകജെക്ക തകോതണ്ടെിക്കുന്നെ. ഇവരില പലര്തക്കും െങ്ങളുതട
ജ ോലി ആസ്വദ്ിക്കോന കഴിയോതെ വരുന്നതും ഇതുതകോണ്ട െതന്ന. നിയു ക്ത
ഭോരെരത്നയോയ ജഡോ: സ്ി. എന. ആര.

ോവു ഈയിതട പ യു കയു ണ്ടോയി, ഐ. ടി.

ജ ോലിതചയ്യുന്നവര സ്ംതൃപ
ത രലല എന്ന. ഇെിജനോട പരിപൂര്തണ
യ മോയി ജയോ ിക്കോന
കഴിയിലതലങ്കിലു ം, അസ്ംതൃപ
ത രോയ ഒരു വിഭോഗം ഐ. ടി. ജമഖലയില ഉതണ്ട്നു
സ്മ്മെിചജച പറ്റൂ... അജെോതടോപ്പം, ഈ ജമഖലയില െങ്ങളുതട മനസ്ു ം ഹൃദ്യവു ം
അര്തപ്പിച്ചു ആതു ആരോര്തസമോയി, െികച്ചു ആതും സ്ംതൃപ
ത രോയി ജ ോലി തചയ്യുന്ന അജനകമോയിരം
എഞ്ചിനീയര്തമോരും നമു ക്കുണ്ട എന്ന മ ക്കരുെ.

എന്തുതകോണ്ടോണ ഇങ്ങതന രണ്ടു

വിഭോഗങ്ങള ഉണ്ടോുനന്നെ?

വളതര

ുനലങ്കഷമോയി ചിന്തിജക്കണ്ട കോരയതമോ്നുമലലയിെ. െോല
പ രയമിലലോയയു ം, ഉദ്ജദ്േിച്ചു ആത
ജമഖല

ലഭിക്കോെെിലു ള്ള

അമര്തഷവു മോണ

പലതരയു ം

ഐ.

ടി.

ജമഖലയില

പരോ ിെരോക്കുന്നെ. ഇെ ഐ. ടി. ജമഖലയു തട മോത്രം അവസ്ഥതയോ്നുമലല. രോ യതെ
ഏതു ജമഖലയിലു ം അസ്ംതൃപ
ത രുണ്ട. നവജലോകെിനത

മു ഖതമന്നരീെിയില ഐ. ടി.

ജമഖലയിതല ുന വു കള കൂടുെല ശ്രദ്ധിക്കപതപടു്നുതവജന്നയു ള്ളൂ. എന്നിരിക്കിലു ം, ഐ.
ടി. ജമഖലയിജലക്ക കട്നു വരുന്നെിനു മു നപ ചിന്തിജക്കണ്ട ചില കോരയങ്ങളുണ്ട. ‘എനിക്ക
രണ്ട ജ ോലി കിട്ടി സ്ര, ഇെില ഏതു ഞോന തെരതെടുക്കണം’ എന്ന
ജചോദ്ിക്കുന്നവരുമു ണ്ട. നമു തക്കോന്ന പരിജേോധിക്കോം.
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ചിന്തിക്കോം, നമു തക്കന്തോണ ജവണ്ടതെന്ന
ജ ോലിയില
വി യെിനത

മോത്രമലല

ഏതുകോരയെിലു ം

നമ്മു തട

െോല്പരയമോണ

ആണിക്കലല. പഠനെിലു ം ഇെ െതന്നയലജല ഘടകം? ചരിത്രെില

അെീവെോല
പ രയമു ള്ള, ഗണിെെില ഒട്ടും െതന്ന െോല
പ രയമിലലോെ ഒരു വിദ്യോര്തസിതയ
എഞ്ചിനീയ ിംഗിന ജചര്തെോല എന്തോുനം സ്ഥിെി? ജനതര െിരിച്ചു ആതോയോലു ം സ്ംഗെി
ഗുരുെരം െതന്ന.

പ െു വരുന്നെ, ഓജരോ വയക്തിയു തട െോല
പ രയങ്ങളും വയെയസ്
ത മോയിരിക്കും.
സ്വന്തം ഹൃദ്യം പ യു ന്നെ ജകള്ക്കക്കുക. ഇെ പ യു ജപോള എളുപ്പം കഴിെു . പതെ,
യസോര്തഥ ീവിെെില ഒരു െീരുമോനതമടുക്കുജപോള നിരവധി െടസ്ങ്ങള ഉണ്ടോുനം.
ുനടുംബോന്തരീെം,

ബോഹയസ്മ്മര്തീങ്ങള

തുടങ്ങി

നിരവധി

കോരയങ്ങള

മനസ്ിനത

ആഗ്രഹങ്ങള്ക്കക്ക െടസ്ം നിജന്നക്കോം. പതെ, െടസ്ങ്ങള മ ികടക്കുന്നവര്തക്കോണ
ഒടുവില വി യം എജന്നോര്തക്കുക.

അതുതകോണ്ട,
ഒന്നിലധികം

ജ ോലിയില

നിങ്ങള്ക്കക്ക

െീരുമോനതമടുക്കോന

ഒന്ന

ജ ോലി

ലഭിക്കുജപോള,

അലതലങ്കില

നിങ്ങളുതട
ഉള്ളിജലക്ക െതന്ന ജനോക്കുക. ‘എനിക്ക ഇെ ജചരുജമോ’ എന്ന ജചോദ്യം സ്വയം
ജചോദ്ിക്കുനക.

നിന്ന

ഒരു

തെരതെടുജക്കണ്ടിവരുജപോള

പ്രയോസ്മോയിരിക്കും;

പതെ,

ദ്ൂരവയോപകമോയ

ഫലങ്ങളോുനം ഈ െീരുമോനം മൂലം ഉണ്ടോുനന്നെ എജന്നോര്തക്കണം. ഐ. ടി. ജമഖലയില
െോല
പ രയം ഒട്ടും െതന്നയിലലോെ ഒരു തമക്കോനിക്കല വിദ്യോര്തസി െല്ക്കോല ലോഭെിനോയി
ഐ. ടി. ജ ോലി സ്വീകരിച്ചു ആത എങ്ങു തമെോെ അവസ്ഥയില എതുന്നെിജനക്കോള
നലലെോയിരിക്കും ആദ്യജമ െതന്നയു ള്ള മ ിച്ചു ആതുള്ള െീരുമോനം. ഇനി അസവോ, മനസ്
പ യു കയോണ, ‘ഇെോണ നിനത
ജമഖല’, എങ്കില മ ത ോ്നും ചിന്തിജക്കണ്ട
കോരയജമയിലല.

രണ്ട ജ ോലികള, ഏതു ജവണം?
മിടുക്കന്മോര്തക്ക ഒന്നിലധികം ജ ോലികള ലഭിചതച്നു വരോം. പതെ,
അപജപോള കണ്ഫഫയൂഷന തുടങ്ങു ം. ഏതു തെരതെടുക്കണം? രണ്ടു ം ഐ. ടി. ജമഖല
െതന്ന... െോല
പ രയവു മു ണ്ട; പതെ, ഏതു ജവണം?
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ഈ

അവസ്ഥയിലോണ

നമ്മു തട

വിേവസ്
ത രോയ

സ്ു ഹൃത്തുക്കതളയു ം,

അവരുതട സ്ു ഹൃത്തുക്കതളയു ം ഉപജയോഗപതപടുജെണ്ടെ. പലര്തക്കും ആകര്തഷകമോയ
ആദ്യേപളം പ്രധോനഘടകമോയി വരുതമങ്കിലു ം, അജെോതടോപ്പം ജവത

ചില കോരയങ്ങള

കൂടി കണക്കിതലടുജക്കണ്ടതുണ്ട – ഏതു െരെിലു ള്ള കപനികളോണ ഇവ, കപനിയു തട
പ്രവര്തെനരംഗെ ഉണ്ടോയിട്ടുള്ള വളര്തച്ചു ആത, കരിയ ിതല ഉയര്തച്ചു ആതക്കുള്ള അവസ്രങ്ങള
ഏതെോതക്ക, സ്ര്തവീസ്-ജപ്രോഡക
റ -ബി.പി.ഒ എന്നിങ്ങതനയു ള്ള വിഭോഗങ്ങളില ഇെില
തപട്ട കപനിയോണ (ഓജരോ വിഭോഗെിനും അെിനജ െോയ ജമന്മകളും, ുന വു കളുമു ണ്ട),
സ്ര്തജവോപരി
ജ ോലിയു ം,
സ്വകോരയ ീവിെവു ം
ഒരുമിച്ചു ആത
തകോണ്ടു ജപോകോനുള്ള
സ്ോഹചരയമു ജണ്ടോ,

നലല

ഉജദ്യോഗസ്ംസ്
ക ോരമു ള്ള

കപനിയോജണോ

എന്നിങ്ങതനയു ള്ള

കോരയങ്ങള കൃെയമോയി ജേഖരിച്ചു ആത യു ക്തമോയ ഒരു െീരുമോനം എടുക്കണം. േപളം ഒരു
മു ഖയഘടകതമങ്കിലു ം, അതുമോത്രമലല

ീവിെം എജന്നോര്തക്കുക.

ഇക്കോരയങ്ങള നമ്മു തട സ്ു ഹൃത്തുക്കളില നിന്ന ജേഖരിക്കോം. ഇക്കോരയെിന
വിേവോസ്യെയു ള്ളവതര മോത്രം ആശ്രയിക്കുന്നെോണ യു ക്തി. അജെോതടോപ്പം, കപനികളുതട
ലിങ്കഡ ഇന (LinkedIn.com) ജപജുകള, ‘കവോ ’യിലു ള്ള (quora.com) ചര്തച്ചു ആതകള
എന്നിവയില നിന്ന വിവരങ്ങള ജേഖരിക്കോം. ഈ കപനിയില ഇപജപോജഴോ, മു നജപോ
ജ ോലി

തചയ
ത ിട്ടുള്ളവരുമോയി

സ്ംവദ്ിക്കോം.

ജസ്ോഷയല

മീഡിയയു തട

ഇക്കോലെ

ഇെിതനോ്നും പ്രയോസ്മു ണ്ടോകിലലലജലോ.

ഇന്റര്തവയൂ വളതര പ്രധോനം
ഒരു ജ ോലിക്ക അജപെിക്കുജപോള മു െല, ഇന്റര്തവയൂ തചയ്യപതപടുന്നെ

വതര ഉജദ്യോഗോര്തസികള തചജയ്യണ്ട നിരവധി കോരയങ്ങളുണ്ട. കപനിയു തട തവബസസ്റ്റ
സ്ന്ദര്തേിച്ചു ആത കപനിതയക്കു ിച്ചു ആത പഠിക്കുക. സ്ോധോരണഗെിയില ഇെ ഇന്റര്തവയൂവിനുള്ള
െയ്യോത ടുപ്പോണ

എന്ന

ഇണങ്ങു ന്നെോജണോ

പ യോ ു തണ്ടങ്കിലു ം,

എന്ന

സ്െയെില

പരിജേോധിക്കപതപടുകയോണ

ഈ

ജ ോലി

ജവണ്ടെ.

നലല

നമു ക്ക

ഒരു

കപനിയു തട തവബസസ്റ്റില ആ കപനി പ്രവര്തെിക്കുന്ന ജമഖല, മു നപ്രവൃെികള,
ജ ോലി- ീവിെരീെികള എന്നിങ്ങതന വിേദ്വിവരങ്ങള നല്കിയിരിക്കും. ഇക്കോരയങ്ങള
നമ്മു തട അഭിരുചിക്ക ജചരുന്നെോണ എന്ന ഉ പ്പുവരുെിയിട്ടുജവണം അജപെ ജപോലു ം
നല്കോന. അതുജപോതല െതന്ന, ഇന്റര്തവയൂവിന മു നപോയി പല കപനികളും ‘പ്രീപജലസ്തമന്റ’ ചര്തച്ചു ആതകള നടെോ ു ണ്ട. കപനിയിതല ഉന്നെഉജദ്യോഗസ്ഥതര ‘ഇന്റര്തവയൂ’
തചയ്യോന കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്രമോണിെ. ജവണ്ടവിധെില ഉപജയോഗിച്ചു ആതോല ഏതു െരം
ജ ോലിയോണ െോന തചജയ്യണ്ടി വരിക എന്ന ഇവിതട വച്ചു ആതുെതന്ന ഉ പ്പിക്കോന കഴിയു ം.
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പതെ, പലപജപോഴും ഇതെോ്നും സ്ംഭവിക്കോ ിലല എന്നെോണ സ്െയം. അതുതകോണ്ട
െതന്നയോണ ഏതു െരം ജ ോലിയോണ എന്ന ിയോതെ പലരും ജ ോലി സ്വീകരിക്കുന്നതും,
പിന്നീട അസ്ംതൃപ
ത രോയി മോ ു ന്നതും.

ഒരിക്കല ഒരു എച്ചു ആത. ആര (ഹയൂമന ിജസ്ോഴ
സ ) പ്രമു ഖന പ യു കയു ണ്ടോയി,
“യസോര്തഥ മിടുക്കര ഇന്റര്തവയൂ തചയ്യുന്ന ആതളയോണ ഇന്റര്തവയൂ തചയ്യുന്നെ” എന്ന.
ഇെിനര്തഥമിെോണ: മിക്കമിടുക്കരും ഇന്റര്തവയൂ തചയ്യപതപടുന്നജെോതടോപ്പം െങ്ങള്ക്കക്ക
അ ിജയണ്ട വിവരങ്ങള ഇന്റര്തവയൂ തചയ്യുന്നയോളില നി്നും ജേഖരിക്കും. മിക്ക
ഇന്റര്തവയൂവിലു ം ഇെരം ഒരവസ്രം ‘എതന്തങ്കിലു ം ജചോദ്ിക്കോനുജണ്ടോ’ എന്ന സ്ഥിരം
ജചോദ്യം പലരും ‘ഒ്നുമിലല, സ്ര’ എ്നുപ െ അവസ്ോനിപ്പിക്കോ ോണ പെിവ.
എന്നോല ചിലര ഈയവസ്രം പരമോവധി പ്രജയോ നപതപടുത്തും. ജ ോലി ലഭിച്ചു ആതോല അെ
ഏതു

െരെിലു ള്ളെോയിരിക്കും,

ജ ോലിസ്ോഹചരയങ്ങള

വളരുവോനുള്ള

എന്നിങ്ങതന

സ്ോഹചരയങ്ങള,

െങ്ങള്ക്കക്ക ിജയണ്ട

കപനിയിതല

വിവരങ്ങള

നയെില

ജചോദ്ിച്ചു ആത ിയു ം. ഇെ വളതര പ്രധോനമോണ. പിന്നീട ജ ോലി സ്വീകരിക്കജണോ ജവണ്ടജയോ
എന്ന ഘട്ടം വരുജപോള ഇെ പ്രജയോ നപതപടും. ഇെരെില ജചോദ്യങ്ങള ജചോദ്ിച്ചു ആത
സ്ംേയങ്ങള െീര്തക്കുന്ന മിടുക്കര്തക്ക ജ ോലി നല്കോന െങ്ങള പ്രജെയക െോല
പ രയം
കോണിക്കോ ു തണ്ട്നു

പല

ഇന്റര്തവയൂ

വിദ്ഗ്ദ്ധരും

തു ്നുപ െിട്ടുണ്ട. ശ്രദ്ധിക്കുക:
ജചോദ്യങ്ങള വിനയജെോതടയു ം, യസോരീെിയിലു ം ജചോദ്ിക്കോന ശ്രമിക്കണം; ഇലതലങ്കില
ഇെ വിപരീെഫലം ഉണ്ടോക്കിജയക്കോം.

സ്
റ ോര്തട്ടപജപോ? ിസ്
ക ലജല?
ഇെ സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകളുതട കോലമോണ; അെോയെ, തച ിയ പു െിയ നിരവധി

കപനികള വളര്ത്നുവരുന്ന കോലം. ഐ. ടി. ജമഖലയില മോത്രമലല സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള
ഉള്ളതെങ്കിലു ം

കൂടുെല

അവിതടെതന്നയോണ.

പണ്ട

പല

ഉജദ്യോഗോര്തസികളക്കുമു ണ്ടോയിരുന്ന ഒരു ആേയക്കുഴപ്പമോയിരു്നു ‘തച ിയ കപനിയില
ജചരജണോ, അജെോ വലു െിജലോ?’ എന്നെ. ഈ ജചോദ്യെിനത നയൂ നജരഷന ഭോവമോണ
‘സ്
റ ോര്തട്ടപ്പ കപനിയില ജചരജണോ, അജെോ ുനത നോളോയിട്ടുള്ള, ഉ ച്ചു ആത ജമല്വിലോസ്മു ള്ള
മള്ക്കറ്റിനോഷണല കപനി ജവജണോ’ എന്നെ. നമു തക്കോന്ന പരിജേോധിക്കോം:

ഈ

ജചോദ്യെിന

ഒറ്റവോക്കില

ഉെരം

പ യോന

കഴിയിലല.

പല

കോരയങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള പലതും കൂണ ജപോതല മു ളച്ചു ആതുവരോ ു തണ്ടങ്കിലു ം,
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മികച്ചു ആത ഒരു ജമല്വിലോസ്ം ഉണ്ടോക്കുവോന എലലോവരക്കും കഴിയണം എന്നിലല. പതെ,
ഉന്നെവി യം വരിച്ചു ആത സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള നമു ക്ക മു നപില ഒരുപോടുണ്ട. ഒരു സ്
റ ോര്തട്ടപ്പില നിന്ന
ജ ോലി

വോഗ്ദോനം

ലഭിക്കുകയോതണങ്കില

െീര്തച്ചു ആതയോയു ം

ആ

കപനിയു തട

പ്രവര്തെനങ്ങതളക്കു ിച്ചു ആത അ ിെജേഷം മോത്രജമ ജ ോലി സ്വീകരിക്കോവൂ. സ്ഥിരെയു ള്ള
ജ ോലിയോജണോ, േപളം കൃെയമോയി ലഭിക്കുജമോ (സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകളില തുടക്കെില തച ിയ
േപളമോണ വോഗ്ദോനം തചയ്യുന്നതെങ്കിലു ം, കപനിയു തട വളര്തച്ചു ആതതക്കോപ്പം ഇെില നലല
വര്തദ്ധനയു ണ്ടോകോം എന്ന കോരയം മ ക്കരുെ. ചില സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള തുടക്കം െതന്ന ഉയര്തന്ന
േപളവു ം വോഗ്ദോനം തചയ്യു്നുണ്ട), ജ ോലിയു തട രീെി എന്നിവ ആദ്യജമ മനസ്ിലോക്കണം.

വനകപനികതള അജപെിച്ചു ആത സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകളില ജ ോലി തചയ്യുജപോള നമു ക്ക
ഉെരവോദ്ിെം കൂടും. ഉയര്തച്ചു ആത ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്തക്ക ഇെ ഒരു അവസ്രമോണ. കൂടുെല
അവസ്രങ്ങള ലഭിക്കോം, വന കപനികളുതട വലിയ തപ്രോ ക
ട ു കളുതട ഒരു തച ിയ ഭോഗം
തചയ്യുന്നെിജനക്കോള കൂടുെല സ്ംതൃപ
ത ിയു ം സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള നല
ക ിജയക്കോം. സ്വന്തം കഴിവു കള
ഉയര്തത്തുവോന

ഇതെോതക്ക

നതമ്മ

വളതരയധികം

സ്ഹോയിക്കും.

അജെോതടോപ്പം,

കപനിയു തട വളര്തച്ചു ആതയില ഗണയമോയ പങ്കവഹിക്കുവോനും, െീരുമോനങ്ങള എടുക്കുവോനും
അവസ്രം ലഭിക്കും. ചില അവസ്രങ്ങളില വലിയ കപനികളില തചയ്യുന്നെിജനക്കോള
കൂടുെല സ്മയം ജ ോലി തചജയ്യണ്ടി വജന്നക്കോം. ഇതെോതക്ക ആസ്വദ്ിക്കോന കഴിയു ന്ന
ഒരോള്ക്കക്ക സ്
റ ോര്തട്ടപ്പ കപനിയില സ്ംതൃപ
ത മോയ ഒരു ഉജദ്യോഗം നയിക്കോന കഴിയു ം.
അജെോതടോപ്പം, െങ്ങള്ക്കക്കിഷ
ട മു ള്ള ജമഖല (customized realm) തെരതെടുക്കുവോനുള്ള
സ്വോെന്ത്ര്യവു ം സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകളില കൂടുെലോണ. മള്ക്കറ്റിനോഷണല കപനികതള വിട്ട സ്
റ ോര്തട്ടപ
കപനികതള ജെടിപജപോയ എത്രജയോ തച ു പ്പക്കോതര നമു ക്ക ചു റ്റും കോണോന കഴിയു ം.
ഇവതരോതക്ക സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള നല്ുനന്ന അവസ്രങ്ങള മനസ്ിലോക്കി വന്നവരോണ.

ചിലതരങ്കിലു ം

സ്വന്തം

കപനി

എന്ന

ആഗ്രഹം

മനസ്
സ ില

തകോണ്ട

നടക്കുന്നവരോണ. ഇെരക്കോര്തക്കും സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള നലല ജമച്ചു ആതില്പ്പു മോണ. ഒരു കപനി
ഇെരെില പ്രവര്തെിക്കു്നു, അെില ജനരിജടണ്ടി വരുന്ന െടസ്
സ ങ്ങള, സദ്നംദ്ിന
പ്രക്രിയകള എന്നിങ്ങതന നിരവധി കോരയങ്ങള അടുത്തുനിന്ന പഠിക്കോന ഒരു തച ിയ
സ്
റ ോര്തട്ടപ്പിതല

ജ ോലി

നിങ്ങതള

സ്ഹോയിചജചക്കോം.

െങ്ങളുതട
ജമഖലയിതല
മത്സജരോന്മു ഖെതയ അെിനജ െോയ ഘനെില െിരിച്ചു ആത ിയോനും ഇെ സ്ഹോയിക്കും.
കൂടോതെ, ജനെോവ എന്ന രീെിയിലു ം, തെോഴിലോളി എന്ന രീെിയിലു ം ഒജരസ്മയം
പ്രവര്തെിക്കോന

ഇവ

പ്രജെയകെയോണിെ.

അവസ്രം

നല്ുനം.

വലിയകപനികളില

സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകളിതല

ഉള്ളതുജപോതല

പ്രവര്തെനരീെിയു തട

നിശ്ചിെ

ഔജദ്യോഗിക-

പ്രവര്തെന ക്രമജമോ മ ജ ോ ഇവിതട കോണണതമന്നിലല. ഇെിനു അെിനജ െോയ
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ഗുണങ്ങളും,

ജദ്ോഷങ്ങളുമു ണ്ട.

എന്നിരിക്കിലു ം,

ഒരു

ഉജദ്യോഗോര്തസിതയന്ന

നിലയില,

സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള െീര്തച്ചു ആതയോയു ം പരിഗണിക്കപതപജടണ്ടവയോണ. ‘തചയ്യുന്നെ ഇഷ
ട പതപടുക,
ഇഷ
ട പതപടുന്നെ തചയ്യുക’ (love what you do, do what you love) എന്നെോണലജലോ
അടിസ്ഥോനമോയ കോരയം.

പതെ,

ഏതു

നോണയെിനും

രണ്ട

വേങ്ങള

ഉതണ്ടന്നജപോതല,

സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള്ക്കക്കും അെിനജ െോയ പ്രേ
ന ങ്ങളുണ്ട. കൃെയെയിലലോെ ജ ോലി ഭോരവു ം,
പ്രവര്തെന

രീെിയു ം,

തുടക്കെിജല

ഉയര്തന്ന

സ്മ്മര്തദ്ധങ്ങളും

പലതരയു ം

െളരെിജയക്കോം. ഈ പ്രേ
ന ങ്ങള മളറ്റിനോഷണല കപനികളില കതണ്ട്നു വരിലല.
കൃെയമോയ,

ഉയര്തന്ന

മറ്റും മള്ക്കറ്റിനോഷണല
കപനികതള ആകര്തഷകമോക്കു്നു. ഓര്തക്കുക, നിങ്ങളുതട ലെയങ്ങളോണ നിങ്ങളുതട
െീരുമോനങ്ങതള സ്വോധീനിജക്കണ്ടെ. നിങ്ങളുതട െീരുമോനങ്ങളോണ നിങ്ങളുതട വഴികോട്ടി.
െീരുമോനങ്ങള ഉ ച്ചു ആതെോവടതട, ലെയങ്ങളും!

വോല്ക്കഷണം:

സ്ഥിരവരുമോനവു ം,

സ്
റ ോര്തട്ടപ്പുകള

പ്രവര്തെനരീെിയു ം

ജ ോലിതയടുക്കോന

മോത്രമു ള്ള

സ്ഥലമലല;

സ്ഥിജരോല്സ്ോഹവു ം, ജനതൃഗുണവു ം, ഇച
ഛ ോേക്തിയു ം, കോഴച്ചു ആതപ്പോടുകളും ഉള്ളവര്തക്ക
തുടങ്ങോന കൂടി ഉള്ളവയോണ. ഉജദ്യോഗസ്ഥന എന്ന നിലയില നിന്ന അല
പ ം കൂടുെല
ഉെരവോദ്ിെം

കൂടുെലോുനം

എ്നുമോത്രം.

പതെ,

അെ

നല്ുനന്ന

ആനന്ദം

ആസ്വദ്ിക്കോന കഴിയു ന്നവര ഇക്കോരയം തഗൌരവമോയി ചിന്തിക്കണം!
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