
नेततृ्व – २० कौशल्य 

स्पर्धा परिक्षध देऊन यशस्वी अधर्कधिी होण्यधसधठी इच्छुकधांमध्ये नेततृ्व कौशल्य असणे फधि 
गिजेचे असते. कधिण नेततृ्व गुण अांगी नसतील ति स्पर्धा परिक्षध उत्तीणा होऊनही सवधांनध सोबत 
घेऊन कधया किणे अवघड जधते. नेततृ्व कौशल्य एकध ददवसधत शशकतध येत नधहीत आणण नेततृ्व 
गुण एकध ददवसधत प्रकट पण होत नधहीत. कधही गुण जन्मजधत असले तिी ते अभ्यधसधने घडवधवे 
लधगतधत.चलध ति मग जधणून घेऊयधत स्पर्धा परिक्षेसधठी आणण परिक्षध देऊन उत्तीणा होण्यधसधठी 
कोणत्यध नेततृ्व कौशल्यधांची गिज असते. 
 

०१) स्वतःच्या क्षमताांवर ववश्वास 

यशस्वी नेतध होण्यधसधठी स्वत:च्यध क्षमतध मधदहत असणे गिजेचे असते. यध क्षमतधांचध कशधप्रकधिे 
समजधलध व व्यकतीांनध प्रोत्सधदहत किण्यधसधठी उपयोग कितध येईल, त्यधचे ज्ञधन असणे पण 
आवश्यक असते. त्यधचबिोबि स्वत:च्यध क्षमतधांवि ववश्वधस असणे देणिल अत्यांत गिजेचे असते. 
कधिण ज्यध व्यकतीलध स्वत:च्यध क्षमतधांवि ववश्वधस नसतो ती नतेध बनू शकत नधही. कधिण ती 
दसुऱयधांनध प्रेरित करू शकत नधही 
 

०२) स्वत:च्या नेततृ्वशैलीची जाणीव 

आपले नेततृ्व कशध प्रकधिचे आहे? आपलध स्वभधव कशध प्रकधिचध आहे? कोणती कधयापद्र्ती 
आपल्यध स्वभधव व प्रकृतीलध मधनवते? कधय केले ति आपण जधस्तीत जधस्त लोकधांनध प्रेरित करू 
शकतो? यध सगळ्यध प्रश्नधांची उत्तिे स्व-धचककत्सध आणण अवलोकन करून स्वत:ची नेततृ्वशैली 
समजून घेणे गिजेचे आहे. 
 

०३) पुढाकार घेण्यासाठी वेळ व तयारी 
यशस्वी नेतध होण्यधसधठी कोणतीही गोष्ट किण्यधसधठी पुढधकधि घेण्यधची वतृ्ती अांगी असधवी लधगते. 
स्वप्रेिणेने एिधदी गोष्ट यशस्वी किणधिी व्यकती नेहमीच समधजधत नेतध म्हणून सहज स्स्वकधिली 
जधते. पिांतु नतेतृ्व किण्यधसधठी पुढधकधि घेण्यधसधठी वेळ व तयधिी कर्ी दधिवधवी यधचे देणिल 
भधन असले पधदहजे. 
 

०४) अनुयायी वा कममचाऱयाांची माहिती 
यशस्वी नेतध तोच होऊ शकतो, ज्यध व्यकीस आपल्यधलध ज्यध लोकधांचे ककवध समधजधचे नेततृ्व 
किधवयधचे आहे? त्यध समधजधची अथवध व्यस्कतांची अांतबधाह्य पुणापणे मधदहती असते. त्यधांचे गुण-
दोष, क्षमतध व कमतितध पुणापणे मधदहत असतधत. आपल्यध सहकधऱयधांची पधिि ज्यध व्यस्कतस 
कितध येत नधही, ती व्यकती कर्ीच त्यधांचे नेततृ्व करू शकत नधही.  
 



०५) सकारात्मक ववचार  

कधम कितधनध लक्षपूवाक केले तिीही तु्रटी िधहू शकतधत. कधमधच्यध दठकधणी तणधवधची परिस्स्थती 
ननमधाण होते त्यधवेळी नेततृ्वधचध कस लधगतो. शधांत िधहून िांबीिपणे आलेली सांकटधची परिस्स्थती 
हधतधळणे ही ििी कसोटी असते. समोि आलेल्यध परिस्स्थतीचे योग्य ववश्लेषण करून, नुकसधन 
भरून कधढून ध्येय कसे गधठतध येईल यधसधठी सकधिधत्मक ववचधि केलध पधदहजे. 
 

०६) आत्मपरीक्षण करण्याची तयारी  
नेततृ्व म्हणजे समुहधलध मधगादशान किण्यधची जबधबदधिी असते. म्हणूनच आत्मपरिक्षण फधि 
महत्त्वधचे आहे. आपल्यधतील कमतितध, मयधादध, तसचे मेहनतीची तयधिी, ज्ञधनधच्यध कक्षध यध सवधांची 
जधणीव ठेवून त्यध आजमधवून पधहधयलध हव्यधत. 
 

०७) जोखीम  

तुमच्यध ग्रुपलध सोबत घेऊन लक्ष्य सधध्य कितधनध येणधऱयध सवा अडचणीांतून मधगा कधढणे, तसेच 
आधथाक अडचण सोसण्यधचीही तयधिी आणण क्षमतध नेत्यधच्यध अांगी असधयलध हवी. 
 

०८) झटपट ननणमय  

झटपट ननणाय घेण्यधची क्षमतध म्हणजे घधईने ननणाय घेणे नव्हे. ति ध्येय सधध्य किण्यधसधठी 
योग्य तो ननणाय सवांकष ववचधि करून वेळेत घेणे. अथधात त्यध ननणायधची सवा जबधबदधिी ही 
नेत्यधविच असते आणण त्यधने ती स्वीकधिणे अपेक्षक्षत असते. 
 

०९) मयामहित वतमन  

टीमलध बिोबि घेऊन जधतधनध प्रत्येक सदस्यधलध आपुलकीने वधगवणे, त्यधांच्यध कधमधतील चुकध 
योग्य वेळी मयधादेत िधहून दधिवल्यध ति कधमधतही अडथळे ननमधाण होत नधहीत. लीडि म्हणून 
सहकधऱयधांच्यध मनधत आपलध आदि दणुधवतो. आपल्यध भधवनध व्यकत कितधनध सांयमपणध बधळगलध 
पधदहजे. 
 

१०) शशकण्याची वतृ्ती  
नेतध (Leader) म्हणून कधयाित असतधनधही दसुऱयधकडून शशकण्यधची वतृ्ती सोडू नये. ती अांगी 
बधणवल्यधस फधयदधच होईल. जगधत अनेक उत्तम सकधिधत्मक व्यकती आहेत ज्यध त्यधांच्यध त्यधांच्यध 
के्षत्रधत उत्तम नेतध मधन्य झधल्यध आहेत. अशध अनेकधांकडून आपल्यधलध चधांगल्यध गोष्टी अांगीकधितध 
येऊ शकतधत. 
 

११) आरांभशील  



नेततृ्व कित असतधनध अनेक गोष्टीांची जबधबदधिी असतेच शशवधय आिांभशील वतृ्ती अांगी असधवी. 
लक्षधत घ्यध आिांभशूि पणध नेततृ्वधलध घधतक असतो. ति आिांभशीलतध ही आपण जबधबदधि, 

कताव्यदक्ष असल्यधची जधणीव करून देतधत. 
 

१२) जबाबिारीचे ववभाजन 

नेततृ्व कितो म्हणजे सवा गोष्टीत स्वतःच जधतीने लक्ष द्यधयलध हवे असे नधही. टधगेट पूणा 
किण्यधसधठी कधम अपेक्षक्षत वेळेत आणण दजधात्मक होण्यधसधठी टीम मर्ील सदस्यधांनी सहभधगी 
होणे आवश्यक असते. नतेतृ्व कितधनध सदस्यधांच्यध क्षमतध आणण अनुभव लक्षधत घेऊन त्यधांनध 
कधमधची ववभधगणी करून त्यधांच्यधवि जबधबदधिी सोपवध. तसेच ठिलेल्यध ननकषधांप्रमधणे ते कधम 
कसे पूणा कितध येईल यधचेही स्वधतांत्र्य द्यध. यधमुळे कधमधचध वेग आणण दजधा दोन्हीही कधयम 
ठेवतध येतो. सदस्यधांनधही आपल्यधविील जबधबदधिीची जधणीव होते आणण कधमधचे स्वधतांत्र्य 
शमळधल्यधने दजधा दटकून ठेवतध येतो. 
 

१३) प्रोत्सािन 

गटनेतध म्हणून प्रत्येकधलध प्रोत्सधहन देऊन कधमधचध दजधा, वेग दटकवून ठेवणे हे देिील जमवधवे 
लधगते. सहकधऱयधांच्यध कष्टधांची योग्य दिल योग्य वेळेलध घेऊन त्यधची प्रशांसध केली पधदहजे. 
कमाचधऱयधांच्यध अडचणीत त्यधांनध मदतीचध हधत देऊन त्यधांनध कधमधसधठी प्रोत्सधहन द्यधवे. 
 

१४) सांवाि क्षमता 
कधमधच्यध दठकधणी ववववर् प्रकधिच्यध लोकधांनध हधतधळधवे लधगते. शभन्न स्वभधव एकत्र येत 
असल्यधने कधमधच्यध दठकधणचे वधतधविण िेळीमेळीचे िधिण्यधसधठी नेतध म्हणून प्रयत्न किधयलध 
हवेत. समूहधतील प्रत्येक सदस्यधशी आपुलकीने आणण ननयशमत सांवधद सधर्लध पधदहजे. पदधचे 
अांति शमटवूनही कधही वेळध लीडिने सधर्लेल्यध अनौपचधरिक सांवधदधमुळे सहकधऱयधांमध्ये आपुलकी 
ननमधाण होते. परिणधमी कधमधतील सधतत्य दटकून िधहधते आणण गटधची कधमधगिी उत्तम होते. 
 

१५) चाांगला श्रोता  
टीममर्ील प्रत्येक सदस्यधचे मत ऐकून घेणे महत्त्वधचे आहे त्यधतून सुसांवधद होऊ शकतो. 
टीममर्ील सदस्यधांकडूनही नव्यध सांकल्पनध कळू शकतधत. सदस्यधांनध त्यधांचे मत ऐकून घेतले 
जधते, ववचधिधत घेतले जधते हे समजल्यधने ते दपु्पट उत्सधहधने कधम कितधत. 
 

१६) समूि परीक्षण  

टीममर्ील प्रत्येक सदस्यधच्यध कमतितध, मयधादध, क्षमतध आणण अडचणी जधणून घ्यधयलध पधदहजे. 
त्यधनुसधि प्रत्येक सदस्यधलध त्यधचे कधम,जबधबदधिी ठिवून देतध येत.े प्रत्येकधचे अनुभव, शैक्षणणक 



क्षमतध, शधरििीक-मधनशसक क्षमतध पडतधळून त्यधववषयी चचधा केल्यधस, सदस्यधांनध नेततृ्वधचध ववश्वधस 
वधढतो. 
 

१७) प्रामाणणक  

लीडिने आपले वतान आणण ववचधि यधमध्ये प्रधमधणणक असले पधदहजे. सहकधऱयधांनध त्यधची जधणीव 
झधल्यधस सांघ नेततृ्व अधर्क परिणधमकधिक ठिते. नेततृ्व कित असूनही आपल्यध चुकध 
सहकधऱयधांसमोि मधन्य केल्यधस सहकधऱयधांनध आपल्यध प्रधमधणणकपणधची सधक्ष पटते. 
 

१८) ववश्वासािमता  
आपल्यध वधगण्यध बोलण्यधतूनच ववश्वधसधहातध ननमधाण होऊ शकते. नेतध म्हणून अचूक कधम, 

वकतशीिपणध आणण उत्तम वतान यधच्यध जोिधवि प्रत्येक सहकधऱयधच्यध ववश्वधसधलध पधत्र ठऱतध येते. 
आणण नेतध म्हणून सहकधऱयधांसमोि आदशाही ननमधाण कितध येतो. 
 

१९) ववनोिबुद्धी  
कधमधचे लक्ष्य गधठतधनध तणधव हध प्रत्येकधलधच जधणवतो. मधत्र तणधव जधणवू न देतध वधतधविण 
हलकेफुलके ठेवून परिस्स्थती आपल्यध हधतधत ठेवतध येते. ववनोदबुद्र्ीचध वधपि करून कोणधलधही 
न दिुधवतध कठीण परिस्स्थतीलध सहजपणे सधमोिे जधतध येईल. 
 

२०) बोलण्याची कला ककां वा वक्ततृ्व बोलण्यधतनू सहकधऱयधांच्यध मनधचध ठधव घेतध आलध पधदहजे. 
त्यधसधठी उत्तम वकततृ्वगणु असलेच पधदहजेत. बोलण्यधतील सुसुत्रतध, मुद्देसूद आणण कळकळ ही 
समोिच्यध पयांत पोहोचली पधदहजे. भधषधही सवधांनध समजेल अशी सोपी वधपरून प्रभधवीपणे मुद्दे 
मधांडून इस्च्छत ध्येयधची वधटचधल कशी सांघभधवनेने किधयची आहे हे प्रत्येकधच्यध मनधत रूजवले 
पधदहजे. 
 

विील सवा नेततृ्व कौशल्य अांगी बधणवल्यधस स्पर्धा परिक्षधांमध्ये यश व त्यधनांति फकत एक 
जबधबदधि अधर्कधिी म्हणूनच नव्हे ति एक प्रभधवी नेततृ्व म्हणून शमळणधिी ककती व प्रनतष्ठध दिू 
नधही. 
 


