ಪ"#ಾಮ&ಾ" ಕ(&ೆ*ೆ ಇರ( ಪ-./ಸುವ ಕ3ೆ
!ೆಲವ% ವಷ'ಗಳ *ಂ,ೆ, ನಮ/ 0,ಾ23'ಗ4ಗೂ ಅ7ೕ9ಕದ 0,ಾ23'ಗ4ಗೂ ಒಂ,ೇ =ೈ?@ಕ ವಷ'ದAB CೋDಸುGHದI
ಸಮಯ. ಪದ0 !ೋL'ನAB ಓದುGHದI ಅ7ೕ9ಕದ 0,ಾ23'ಗಳO PರಂತರSಾT ಪU=ೆVಗಳನುV !ೇ4 ತಮ/
WೊಂದಲವನುV ಪ9ಹ9Y!ೊಳOZGHದI[ೆ, \ಾVತ!ೋತHರ !ೋL'ನABದI ನಮ/ 0,ಾ23'ಗಳO ಪU=ೆVಗಳನುV !ೇಳOGHದI,ೆIೕ
ಅಪರೂಪ. ಈ P^_ನAB ನಮ/ 0,ಾ23'ಗಳABನ *ಂಜ9!ೆ \ಾaಾನ2Sೆಂ,ೇ ಬಹುcೇಕ Cೋಧಕರ ಅefಾUಯ.
gಾWಾT, h?ಕರು ಮತುH 0,ಾ23'ಗಳ ನಡು0ನ ಸಂವಹನದ !ೊರcೆjಂದ ಪUಸುHತ ಕA!ೆಯ 0kಾನಗಳO
7ೕlೊVೕಟ!ೆn Pಷo9pಾಮ!ಾ9 ಎPಸುವ%ದು ಸಹಜ. ನಮ/ 0,ಾ23'ಗಳABನ *ಂಜ9!ೆ, ಬಹುಶಃ ಯtಾYuGಯನುV
ಪUhVಸದ ಅಥSಾ ಸSಾಲು aಾಡದ ನಮ/ ಸಂ\ಾnರwಂದಲೂ ಪUCಾ0ತSಾT,ೆ. !ಾರಣಗyೇzೇ ಇರA, ಪU=ೆVಗ4ಲBದ,
ಸಂವಹನ0ರದ ಸೂnಲು, !ಾlೇಜುಗಳABನ ಕA!ೆ ಅಪ|ಣ'.
ಜಗGHನ ಮೂವರು =ೆUೕಷ} ~ಂತಕ[ಾದ ಸ• ಐ\ಾ• ನೂ2ಟ‚, ƒಾ„U… †ಾ0'‚ ಮತುH ಆಲˆ‰' ಐ‚\ೆ_ೖ‚ರವರAB
ಒಂದು 0=ೇಷ ಗುಣ0ತುH. ಉ,ೆIೕಶ, ಪUಸುHತcೆ ಮತುH Sಾ2‹ಾ2ನದ ಪU=ೆVಗಳO, ಅವರ 0ಮ=ಾ'ತ/ಕ ~ಂತzೆ ಮತುH
ಬುwŒಶ•HWೆ ಅfಾರSಾದ ಶ•HಯನುV ತುಂŽದIವ%. ಇSೆಲBವ| ಕA!ೆWೆ ಅತ2ವಶ2.
ಪ-4ೆ/*ಾ"&ೆ: ಕ(&ೆಯ ಪ-ಮುಖ ತಂತಪU=ೆVಗಳನುV !ೇಳOವ \ಾಮಥU• ಪ9pಾಮ!ಾ9 ಕA!ೆಯAB Ppಾ'ಯಕ ಅಂಶSಾT,ೆ. ಏ!ೆಂದ[ೆ, ಪU=ೆVಗಳO ತರಗGಗಳAB
ಚƒೆ'ಯನುV ಹುಟು_gಾಕುತH,ೆ ಮತುH ಸ’ಗತದ ಆ“ಾಸವನುV PSಾ9ಸುತH,ೆ. ಏಕcಾನcೆ ಮತುH ಮಂದSಾದ ತರಗGಯ
ಪ9ಸರ ಇದI•nದIಂcೆ ”ಾzೋದಯವನುV •ೆಳTಸುವ ಉcೆHೕಜಕ ಪUಯತVSಾಗುತH,ೆ. gಾWಾT, h?ಕರು ಪU=ೆVಗಳನುV
ಇಷ_ಪಡುವ%wಲBSೆನುVವ ಅefಾUಯ ಸತ2!ೆn ದೂರ.
ಸ•UಯSಾದ ಪU=ೆVWಾ9!ೆjಂದ 0kಾ23'ಗ4Wೆ ಅzೇಕ ಅನುಕೂಲಗ4Sೆ:
•

0ಮ=ಾ'ತ/ಕ ~ಂತzಾ !ೌಶಲ2ಗಳ ಅeವೃwŒ

•

0ಷಯದ ಬWೆ˜ ಒಳzೋಟಗಳO

•

ಆAಸು0!ೆ ಮತುH ಸಂವಹನ !ೌಶಲ2ಗಳ ಅeವೃwŒ

•

gೆ~™ನ ಆತ/ 0=ಾ’ಸ

•

h?ಕ-aಾಗ'ದಶ'ಕ[ೊಡzೆ ಉತHಮ Cಾಂಧವ2

ಪ-4ೆ/ಗಳ ;ೈ=ಧ?@ೆ
ಪ9ಕಲozೆಗ4ಂದಲೂ, ಆlೋಚzೆಗ4ಂದಲೂ, ಸSಾಲುಗ4ಂದಲೂ ಆವ9Yದ 0eನVSಾದ 0ಷಯಗಳನುV ಕAಯುವ
P^_ನAB, Sೈ0ಧ2ಮಯ ಪU=ೆVಗಳನುV !ೇಳಬಹುದು.
ಉ,ಾಹರpೆWೆ, ಎಂŽಎ !ೋL'ನ aಾ!ೆ'^ಂš 0CಾಗದAB ‘zಾಲುn ›’ (ಉತoನV, •ೆlೆ, ಪUƒಾರ ಮತುH ಸuಳ) ಗಳ
ಪUಮುಖ 0ಷಯವನುV cೆWೆದು!ೊyೆ• Zೕಣ:
ಪ9ಕಲozಾತ/ಕ ಪU=ೆVಗಳO: ‘zಾಲುn ›’ ಪ9ಕಲozೆಯ *ಂwನ ತತ’ಗyೇನು?
•

ಅzೆ’ೕಷpಾತ/ಕ ಪU=ೆVಗಳO: ಈ ಪ9ಕಲozೆಯು gೇWೆ ಅeವೃwŒWೊಂž,ೆ? ಪ9ಕಲozೆಯು \ಾವ'GUಕSಾT

ಅನ’ಯSಾಗುತH,ೆŸೕ? ಇಂತಹ ಪU=ೆVಗಳO ತರಗGಯ ಪ9ಸರವನುV ಉcೆHೕ Y, ಚƒೆ'ಗಳನುV gೆ~™ನ ಮಟ_!ೆn
!ೊಂ†ೊಯು2ತHSೆ.
•

ಪ9=ೆ¡ೕಧzಾತ/ಕ ಪU=ೆVಗಳO: \ೇSಾ ಉದ2ಮದAB aಾನವ ಸಂಪಲೂ/ಲನದ ಅಂಶ ಏ!ೆ ಮುಖ2SಾT,ೆ?

•

ತುಲzಾತ/ಕ ಪU=ೆVಗಳO: aಾ!ೆ'^ಂš ಪU•UŸಯು Cಾರತ ಮತುH ಯು[ೋ›ನAB ಎಷು_ eನVSಾT,ೆ?

•

!ಾಲoPಕ ಪU=ೆVಗಳO: ಒಂದು ಸಂ\ೆuಯAB aಾನವ ಸಂಪಲೂ/ಲನ!ೆn ಸ9“ಾದ fಾUಮುಖ2cೆ PೕಡwದI[ೆ

ಪ9pಾಮಗyೇನು? ವಸುH0ನ •ೆlೆಯನುV =ೇಕ†ಾ 10 ರಷು_ ಕž7 aಾžದ[ೆ •ೇž!ೆಯ 7ೕlೆ ಆಗುವ
ಪ9pಾಮಗyೇನು?
•

ಸಂಬಂkಾತ/ಕ ಪU=ೆVಗಳO: ಉತoನVದ ೕವನ ಚಕUವನುV ¢ಟಕುWೊ4Yದ[ೆ ಉಂ£ಾಗುವ ಸSಾಲುಗyೇನು?

ಈ 9ೕGಯ ಪU=ೆVಗಳನುV !ೇಳOವ%ದ9ಂದ ತರಗGಗಳAB ƒೈತನ2ಭ9ತ ಮತುH 0ಮ=ಾ'ತ/ಕ ಚƒೆ'ಗyಾT, 0ಷಯದ
ಕA!ೆ ಸಂಪ|ಣ'SಾಗುತH,ೆ.
ಪ-./ಸುವ ಕ3ೆಯನು/ ಕರಗತ BಾC&ೊEF
ನಮ/ \ಾಮಥU•ದ ಒಂದು ಕPಷ} CಾಗವನV¥ೆ_ೕ zಾವ% ಸ•UಯWೊ4ಸುcೆHೕSೆ ಎಂದು ಅzೇಕ ಮನ=ಾ¦ಸ§¨ರು
ಅefಾUಯಪ^_,ಾI[ೆ. ಆದI9ಂದ, ಪUಸುHತ ಕA!ೆಯ =ೈAಯನುV ಪ9ೕ©Y ಮತುH Pಮ/ ಅನನ2 ಕA!ೆಯ =ೈAಯನುV
•ೆyೆY!ೊ4Z. ಆಗlೇ, ಕA!ೆ ಸಂಪ|ಣ'SಾT Pಮ/ ಉಜ’ಲ ಭ0ಷ2ದ ಕನಸುಗಳನುV \ಾ!ಾರWೊ4ಸಬಹುದು. ಆದI9ಂದ,
ಸಹfಾªಗಳ lೇವž ಅಥSಾ ಅಪgಾಸ2ದ ಭಯwಂದ ಮುಕHWೊಂಡು ಸೂಕHSಾದ ಪU=ೆVWಾ9!ೆjಂದ Pಮ/ ಕA!ೆಯನುV
ಪ9pಾಮ!ಾ9“ಾTY.
ಸ•UಯSಾದ ಚƒೆ'ಗಳನುV ಹುಟು_gಾಕುವ ಪU=ೆVಗ4ಂದ, 0kಾ23'-h?ಕರ ಪರಸoರ Cಾಗವ*ಸು0!ೆ gೆƒಾ™T, ಕA!ೆ
ಸಂಪ|ಣ'SಾTಯೂ, ಸಮಗUSಾTಯೂ ಆಗುತH,ೆ.

