
Personal Effectiveness  (వ్యక్తిగత సమరధత) 

సమయం ( 75 నిముషాలు) 
ఏద నైా తు ఙయేాలంటే దాతుకూ షంబంధ ంచి మనకునన తుుణత త లుషకోఴడం 

అఴషరం. ఇందలో మనకూ ఎంత త లుష, ఎంతఴరకు ఆ తుతు ూరతి ఙేయగల వకూి 
ఉననదతు త లుషకోఴడం అఴషరం. ఇందక ై మనయౌన మనం షవయం మద ంు 
ఙేషకోవహయౌ. ద గుఴ రశ్హనఴయ దావర ఈ షవయం మద ంు సహధయమఴుత ంద  .  

       సవయం మద ంపు పరశ్ాావ్ళి- self assessment questionaire  

మీకు ఇఴయబడున రవనలకు మీ అత యతిమ సహమర్యము మేరకు  మరతయు అర్ము 
ఙేషకొనన మేరకు జవహబులు ఇఴవoడు. 

మారకులు    (అతయధ క సక ురక -5)  *   (అతయల సక ురక – 1) 

1. నేన  ఴయకూిగత విలఴలు మరతయు షంష్ విలుఴలు ర ండఽ, తుతమనములో   
రతిబంబఙాలతు నముుత నానన.       (       ) 

(5.అతునవళేలు     4.మెజారతటీ    3.ఙాలాసహరకు     2.కొతునసహరకు    1.ఎుడుకహద)    

2. రహశ్ర  రభుతవ ఉదయయగతకూ ఉండఴలసన అతున లక్షణాలు ఉండు నా ద నచరయలో 
రతిబంబషఽి  ఉంటాయ.                             (       ) 

(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

3. నేన మ్ఖిక మరతయు షంజఞల భాశల యొకు తృహర ముఖ్యతన నా రోజువహరత 
కహరయకలాతృహలలో ఉండఴలసన ఉయోగహతున గమతుంఙాన.                 (       ) 
(5.ఎలుుడు 4.ఙాలా భాగము 3.కొంత ఴరకు 2.కొతునసహరకు  1.అషలు కహద) 

4. నేన నా మాటల ఙాత రయముతో ఇతరకలన మెషి ంటాన.           (       ) 
(5.ఎలుుడు 4.ఙాలా ఴరకు 3.కొంత ఴరకు 2.కొతునసహరకు  1. ఎుడు కహద) 

5. కహరహయలయములో షమయానకూలముగహ షమయషఽపరతి తో రఴరతిoచగలన.  
(5.ఎలుుడు 4. ఙాలా ఴరకు 3. కొంత ఴరకు 2.కొతునసహరకు  1. ఎుడు కహద)                  (       ) 

6. కహలమ ేజీవితము జీవితమ ేకహలము అతు త యౌస తదనగుణముగహ షమయాతున ఴాధా 
ఙేయన.           (       ) 



(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 
 

7. నా షసవహతున రజలు ఇశ్డుతారక.       (       ) 

(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

8. నేన అఴయ్లగహ అందరతతో కలసతృక య జటట్ లో తు ఙేయగలన.     (       ) 
(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

9. షమసహయ రతష్హురములో భాగసహవమితు అఴుతాన కహతూ షమషయ ఙేయడంకనాన 

షమషయ రతష్హురము కొరకు రయతినసహి న.       (       )   

(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

10. నేన తురదేశించంచిన రతధ  దాటి అలోచి౦చగలన.                  (       ) 

(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

11.  నేన నా ఴయకూిగత జీవితo మరతయు ఴాతిితు సహమరషయ౦ ఙషేఽి  షమత లాయముగహ 
తురవహిoగలన.               (       ) 

(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

12.  జీవితంలో తారతుకత (logic)తొ తృహటట భావోదేవగహలు కూడా రధాన     

తృహర తర ఴహసిహి యతు గురతిసహి న.           (       ) 

(5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు   2.కొతునసహరకు   1.అషలు కహద) 

13.  నేన తురదేశించత  లక్షయం కయౌగత, దాతుతు ఙేరకకోవహలనే విశయాతున నముుత నానన. 
 (5.ఙాలా అతయధ కoగహ  4.ఙాలా ఴరకు  3.ఙాలాసహరకు  2.కొతునసహరకు 1.అషలు కహద.)        (       ) 

      

  ైననన రవనలకు జవహబులు ఈ కూరంద షఽచిoచిన ఴాతిములో షంఖ్యలన 
కయౌ చఽడండు. తూ తు తనము యొకు ‘పరయాణ రథచక్రము’ ఎలా ఉంటటందయ  
గమతుంచండు. ఆతువిమరశన ఙషేకొతు షరత ఙేషకోఴడం ఏలానో త లుషకొతు 

మిముయౌన మీరక షరతద దే కొతు మి ఴయకూిగత షమరధత  ంచకోవహయౌ.  

      

  



ARE YOU READY TO ROLL? 

Circle your total score for each question (that you got after totalling the total 

check – marks for each question. 

HOW TO YOU RATE?    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the 

wheel spokes, rate yourself on your competencies. Join the numbers. If your 

ratings are low in certain areas, your ‘tyre is flat’ and you need to build on 

these to roll. Think on how you can fix the ‘flat tyre’. 

 



 

షమర్ ఴంతమెైన అధ కహరతగహ, రభాఴఴంతoగహ మరతయు సేవహ దాకధం గల అధ కహరతగహ 
కహఴడాతుకూ మనము ఒక రణాయకన తురదేశించంచకోవహయౌ. ఆ రణాయకలొ ఈద గుఴ షఽచిoచిన 

విశయాలన గమతుంచకోవహయౌ. 

1. పరసతి తo ఉన్ా నిపుణత 

2. పనిక్త క్ావ్లసిన్ నిపుణత  

3.  నా లక్ష్యం  

4.  నా వ్న్రులు మరియు  
5.  నా చరయల క్రమము. 

     రషి తం మనకు ఉనన తుుణతన త లుషకోఴడం ఴలు  ఙయేబో యే తుకూ కహఴలసన 

తుుణత  షరతతృక త ందయ  లేదయ  త లుషకోఴచు. మనం తురదేశించంచకునన లక్ష్యయలు మనకునన 

ఴనరకలన, వహటితో మనము  ంతృ ంద ం దలచకునన తుుణత  గురతంచి రణాయక 

వేషకోవహయౌ . 

విజయ త్రరక్ోణము :  తుుణత, మన వ ఖై్రత మరతయు విజాఞ నములన కయౌ విజయ 

తిరకోణము అంటాము. 

 

 

    తుుణత(Skills)        వ ైఖ్రత (Attitude) 

  

   

                         విజాఞ నము (Knowledge) 

నిపుణత :  తుుణతలో  మనకు ఏ విశయమయనా ఎంత త లుష , ఎంత ఴరకు ఆ తు  

ఙేయగల వకూి ఉననద , మనకునన విజాఞ నాతున, త యౌసన విశయ రతజాఞ తున ఆతు ూరతి 



ఙేయడాతుకూ ఎలా వితుయోగతంచకోవహయౌ, దాతు దావరహ షమషయలన ఎలా రతశురతంచకోవహయౌ 

అతు చఽడాయౌ  అలాగద వహషివిక తు దేత లన, అందకు కహఴలసన తుముటున , 

రతకరహలన ఎలా వహడాలొ  త లుషకోవహయౌ .మనకునన విజాఞ నాతున మన వహషివిక  

స్తిగత లకు  అనగుణంగహ వహడుకోఴడాతుకూ తుుణత దయసద డుత ంద  . 

వ ైఖరి / దృక్పథం / తీరు :  
మన దాకథం/తీరక ఎమిటో త లుషకోవహయౌ. మన రఴరిన రదరతశం దగు విధంగహ 

ఉండాయౌ. తురదేశించత  మరతయు సహనకూల ఴవఴహారశ్ ైయౌతో మనకునన జాఞ నాతున తుుణతన 
వహడుకొనే వకూితు మరతయు ఇతరకల వకూి సహమర్యoతో  తృహర మాణిక మయన మరతయు సహనకూల 

విధానములతో కహరహయతున సహధ ంఙాయౌ . 

జఞా న్ము:  
జాఞ నము కయౌగత ఉండాయౌ. ఏ తు ఙేయుటలోనయనా  జాఞ నము దే  ముఖ్యమయన తృహతర. 

గత అనభవహల తో త లుషకునన విశయాలన ఆకయౌంు ఙషేకోవహయౌ.              ఆ 

షమాఙారహతున అర్ము ఙేషకోవహయౌ. సదాే ంత రంగహ గహతు లేదా వహషివికంగహ  గహతు జాఞ నము 
రధానమయనద . తుకూ షంబoద ంచిన రతజాఞ నమ ే కహరయసహధనకు ునాద . 

      ఇలా ఏదయనా కహరయములొ విజయము సహధ ంఙాలంట ే   మన జాఞ నం మరతయు 
తుుణత లేదా కువలత తృహతర 10% ఉంటే మన యొకు తీరక తృహతర 90% ఉంటటంద . రణాయక 

రకహరము మనము సహధ ంచదలచిన వహటితు షరతయ ైన కరమములో ఴరగీకరతంచకొనాయౌ అనగహ 
మన నలన షవయముగహ సహధ ంచగయౌగతనవి, షలభముగహ ూరతి ఙయేగయౌగతనవి, 

సహధ ంచలేతు కశ్తరమయనవి  మరతయు ఇతరకల షహాయముతో న ే సహధ ంచగయౌగతనవిగహ 
ఴరగీకరతంచకోవహయౌ . 

                   

 



             Qualities of an Excellent Government Employee 

( ఉతిమ రభుతవ ఉదయయగత లక్షణాలు ) 

        మంచి వ్యక్తిగత విలువ్లు క్లిగ ివ్ుందడంతో పాటు ఉతిమ పరభుతవ ఉదయయగిక్త అదన్ంగా 
మరిక్ొనిా లక్ష్ణాలు వ్ుoడాలి.    

అతతుకూ కుు ింగహ, షమగరంగహ, ఒక విశయాతున విఴరతంచి ఙ గయౌగతన సహమరధయము 
ఴుండాయౌ. రజలకు రభుతయ ఉదయయగత యఙేు విఴరణలతున జవహబుదారగతనంతో కూడుకొతు 

ఴుండాయౌ.  

షమగరముగహ విఴరతంఙాయౌ కహబటి్  అతి దీరఘంగహ, అఴషరం లేతు విశయాలు కూడా కయౌ 
ఙేడం గహతు, లేదా కుు ింగహ ఙ తృహయౌ కహబటి్  అఴషరమెైన విశయాలన తొలగతంచడము గహతు 

ఙేయరహద.     
        అఴషరమయన అంశ్హలు, షంక్ష్ుిoగహ ఎదటి వహరతకూ అరధంమయయేలా షఽటిగహ ఙ తృహయౌ. 

అలాగద ఏ తుక ైనా  ైనంచి ఆదేశ్హలు రహవహలనో, రజల నoడు డుమాండు రహవహలనో ఎదరక 
చఽడకుండా ఙొరఴ తీషకోతు తు ఙేయాయౌ. ఈ ఙొరఴ తీషకోఴడాతుకూ  షవయంగహనే ేరరణ 

తృ oదాయౌ.          

కహరహయలయంలో విలుఴతో తు ఙేసే ఴయకుి లన షఽపరతి గహ సవకరతoఙాయౌ. తురంతరం 

మారకత నన రతస్త లకు అనగుణంగహ రతతృహలన మారకత ంద . రతతృహలనలో జరతగద 
మారకలకు అనగుణమెైన అంశ్హలు నేరకుకొతు షమరేఴంతంగహ, తురతేశ్ంగహ తుఙేయాయౌ.   

తుజాయతీతోనఽ, ధరుబదధమెైన తుయమాలతోనఽ తురణయాలు తీషకోతు తాన షఽపరతి 
గహ తులబడడాతుకూ రయతినoఙాయౌ. ఴయకూగత జీవితంలోన, కహరయలయంలోన, ఴాతిి లోన 
కరమశించక్షణతొ తు ఙయేడం అలఴరచకోవహయౌ. 

అతునటికంటే ముఖ్యంగహ రతతృహలనా యoతరా ంగం కొందరక ఴయకుి లకు మాతరమ ే

రతమితo అయనద  కహద  కహబటి్ , తాన తుఙేషి నన శ్హఖ్లోతు షసోదయ యగులతోన, తన 

జటట్ లోతు ఴయకుి లతోనఽ షమనవయoతో తు ఙేయడం అఴషరం. ఈ షమనవయమున 



ఇతరకలటు  సహనకూల దాకథంతొ వహరత బలాలు, బలహీనతల టు  అంచనాతో 
ఴయఴసరతoచగలగహయౌ.     

ఎదటి వహరతతు విమరతశంచడమో, తృ గడటమో ఙేయకూడద. వహరతలోతు మంచి 

అంశ్హలన జటట్   షమరధఴంతంగహ తుఙేయడాతుకూ వితుయోగతంచకోవహయౌ. 

జటట్ లో న ైుణాయలు, అఴగహసన  ంచడాతుకూ అందరతకూ  షసకరతంఙాయౌ. షసకహరం 

తృ ందాయౌ. అనఴషర  విశయాల ై  చరులు, వహదనలు ఙేషఽి  షమయం ఴాధా ఙయేకూడద. 
  చఽసన షంఘటనలు షఽపరతిదాయకమెైత ే వేరోకరతతో ంచకోవహయౌ. లేకుంట ే

మిననకుండాయౌ.అనఴషరమెైన ుకహరకలు, అవహదలు వహయంఙేయడం కహరహయలయంలోన,  
శ్హఖ్లోన అనఴషర వ శైమాయలకు కహరణమఴుత ంద . 
     కహరహయలయ ఴయకుి ల ఴయకూిగత జీవితాలలోకూ తొంగత చఽడకూడద. ఴాతిిలోగహతు, ఴయకూిగహ    
గహతు చటా్ లన ఉలు ంఘీంఙ  నేరూరతత రఴరినకు దఽరంగహ ఉండాయౌ. షసో దయ యగులటు  
అమరహయదగహ, అగౌరఴంగహ, అషభయoగహ రఴరతించకూడద.   

రజలతో  అధ తయం, అసంకహరంతో ఴయఴసరతంచకూడద. 
 


