
सामाजिक कौशल्य जिकजसत करा.’ 

 

स्पर्धा परिके्षमधे्य यशस्वी होण्यधसधठी शैक्षणिक प्रधणिण्यधसोबतच प्रभधिी व्यक्तिमत्व ि सधमधणिक 

कौशल्धांची देक्तिल णततकीच आिश्यकतध असते. सांिधदकौशल् शिीिभधषध, िधद-सांिधदधांमधे्य सकधिधत्मक 

कौशल् देक्तिल णततकेच महत्वधचे असते. सिासधर्धििपिे स्पर्धा परिके्षची तयधिी कितधनध इचू्छकधांकडून 

नेहमीच परिक्षधणिषयक अभ्यधसधलध िधस्त झुकते मधप णदले िधते. त्यधमुळे परिक्षध ििी कधगदधिि उत्तीिा 

होतध आली तिी सधमधणिक कौशल्धांच्यध अभधिी मुलधितीमधे्य उतीिा होिे उमेदिधिधसधठी अिघड होऊन 

बसते. सधमधणिक कौशल्धांकडे शैक्षणिक अभ्यधसधइतके लक्ष न देिे हेच णकते्यक उमेदिधिधांचे मुलधितीच्यध 

फेिीत णिफल होण्यधचे प्रमुि कधिि असते. त्यधमुळे पुढे आपि महत्वधच्यध सधमधणिक कौशल्धांची 

थोडक्यधत ओळि करून घेऊयधत. 

 

१. स्वत:ला पे्रररत करा आजि स्वत:चा आत्मजिश्वास िाढिा 

आपले स्वत:चे इक्तच्छत धे्यय गधठण्यधसधठी आपि नेहमीच स्वत:लध पे्ररित िधणहले पधणहिे. एिधदे कधया 

आपल्धकडून उत्तमिीतीने झधले तिी ते अिून सिोतृ्कष्ट कसे होईल यधबद्दल प्रयत्न कित िधणहले पधणहिे. 

कधिि नकधिधत्मकतेने भिलेल्ध यध िगधत सकधित्मकतध हधच एकमेि णिांकण्यधचध हमिधस मधगा आहे. 

िधस करून तेव्हध िेव्हध एिधदी गोष्ट आयुष्यधत तुमची तुम्हधलधच किधिी लधगिधि असते, तेव्हध ति 

आत्मणिश्वधस आणि स्वयांपे्रििेची मधिसधलध फधिच गिि भधसते. स्पर्धा परिक्षध हध असधच एक अिघड डोांगि 

आहे, िो स्वत: चढलध तिच सि होऊ शकतो. त्यधमुळे आयुष्यधत नेहमीच स्वयांपे्रििध आणि आत्मणिश्वधसधची 

कधस र्ििे आिश्यक आहे. 

 

२. संिाद कौशल्य 

असे म्हितधत की बोलिधिधचे दगड पि णिकले िधतधत आणि न बोलिधऱ्यधचे णहिे पि िपत नधहीत. 

आपलध मुद्दध समोिच्यध व्यिीच्यध मनधलध न दुिधितध शधांतपिे ि सांयमधने सांिधद सधरू्न त्यध व्यक्तिच्यध 

मनधपयंत पोहचििे हे कौशल्धचे कधम आहे. िधसकरून णतथे णिथे तुम्ही कधम कित असतध. कधिि 

आरु्णनक िगधत ििळपधसध ७०% सांर्ी यध नेटिका च्यध रुपधतून येत असतधत. व्यिी अथिध सांसथधांचे भिपूि 

मोठे सधमधणिक नेटिका  आपल् उणद्दष्टधपयंत पोहचण्यधसधठी मोठी मदत किते. स्पर्धा परिक्षधांमधे्य देक्तिल 

प्रभधिी सांिधद कौशल् हध एक महत्वधचध फिक पधडिधिध घटक असतो. स्पर्धा परिके्षच्यध अांणतम णनिडीच्यध 



आर्ी गटचचधा आणि मुलधिती ांच्यध फेऱ्यधांमरू्न िधिे लधगते. त्यधमुळे स्पर्धा परिके्षत उत्तीिा होण्यधसधठी ति 

सिोतृ्कष्ट सांिधद कौशल् ही एक प्रधथणमक 'अट'च आहे असे मधनधयलध कधही हिकत नधही.  

 

३. शरीर भाषा 

असां म्हटलां िधतां की लोक आर्ी तुम्हधलध पधहतधत आणि मग तुम्ही कधय बोलतध ते ऐकतधत. यधचध अथा असध 

होतो की लोक तुम्हधलध आणि तुमच्यध बॉडी ल ांगे्विलध पधहून प्रथमदशानी तुमच्यधबद्दल मत बनित असतधत. 

नांति तुम्ही कधय बोलतध आणि णकती बिे-िधईट बोलतध त्यधिरून लोकधांचे तुमच्यधबद्दलचे कधय मत बनते हध 

नांतिचध प्रश्न असतो. तुम्ही िेव्हध स्पर्धा परिके्षसधठी मुलधित देत असतध तेव्हध मौक्तिक आणि अमौक्तिक 

दोन्ही पद्दतीने बोलत असतध. तुमच्यध तोांडधतून बधहेि येिधिे शब्द, शिीिधची ठेिि, हधतिधिे, चेहऱ्यधििचे 

हधि-भधि हे सगळे एकणितच तपधसले िधत असते. त्यधमुळे स्पर्धा परिक्षधच नवे्ह ति इति देक्तिल कोित्यधही 

मुलधितीमधे्य उतीिा व्हधयचे असेल ति बॉडी ल ांगे्वि बद्दल एक िधस णशकििी लधििेच गििेचे आहे. 

 

४. सखोल आजि सिवसमािेशक जिचारसरिी 

एिधद्यध णिषयधचध सिा बधिूने सिोल णिचधि किण्यधची सिय ि पद्धत, तसेच चधकोिीबधहेि िधऊन णिचधि 

किण्यधची क्षमतध यधमुळे णकते्यक समस्धांचे णनिधकिि होण्यधस मदत होते. स्पर्धा परिके्षमधे्य उतीिा होऊन 

अणर्कधिी बनल्धनांति णकते्यक िेळध एिधदी अशी समस्ध सधमोिी येते की सिर्ोपट मधगधाने यध समसे्चे 

णनिधकिि होिे अशक्य असते. अशधिेळी चधकोिीबधहेि िधऊन णिचधि किण्यधची ि गोष्टी समिून घेण्यधची 

क्षमतध फधि उपयोगी पडते. स्पर्धा परिक्षधांमधे्य देक्तिल णकते्यकदध असे प्रश्न णकां िध परिक्तसथती येते की 

चधकोिीबधहेिचध णिचधि केलध तिच समधर्धन होऊ शकते. त्यधमुळे उमेदिधिधांसधठी अशध प्रकधिची 

णिचधिसििी स्वत:मधे्य रुिििे हे फधि गििेचे होऊन बसते. 

 

५. सामाजिकता 

सधमधणयकतध म्हििेच णिचधि अथिध गोष्टी एकमेकधांबिोबि शेअि किण्यधची सिय. एकमेकधांसोबत 

पुस्तकधांची अदलधबदल केल्धने ज्ञधन िधढते, एकमेकधांशी णिचधि शेअि केल्धने ओळि आणि घणनष्टतध 

िधढते. एकमेकधांशी ज्ञधन शेअि केल्धने यश िधढते. आपि णिथे िधहतो णतथे आिूबधिूच्यध आपल्ध शेिधिी 

आणि सहकधऱ्यधांबिोबि शेअि किण्यधची सिय लधिून घेतल्धने अडचिी कमी होतधत. स्पर्धा परिके्षच्यध 

तयधिीच्यध िेळी देक्तिल िेळीच एकमेकधांशी चचधा केल्धने मुदे्द िधस्त स्पष्ट होतधत. पुस्तके शेअि केल्धने 



पुस्तके णिकत घेण्यधचध िचा िधचतो. पुढे िधऊन अणर्कधिी झधल्धिि शेअि किण्यधची सिय अांगी असेल 

ति हधतधिधलील कमाचधिी ि सहकधऱ्यधांमधे्य णिश्वधस िधढतो. त्यधमुळे गोष्टी शेअि किण्यधचे सधमधणिक 

कौशल् णिकणसत कििे फधि गििेचे आहे. कधिि त्यधचे फधयदेच फधयदे आहेत. 

 

६. उत्तम श्रोता होिे 

उत्तम श्रोतध होिे यधचध अथा होतो ऐकण्यधची सिय लधिून घेिे. एिधदी गोष्ट मन लधिून, लक्ष देऊन ऐकल्धने 

त्यध गोष्टीचे पुिा ज्ञधन होते. आपले म्हििे शधांतपिे ऐकून घेिधिी व्यिी सिधंनधच आिडते. शधांतपिे 

समोिच्यधचे णिचधि ऐकून घेतल्धिि, सिा मुदे्द समिल्धिि, आपल्धलध देक्तिल शधांतपिे सिा सधर्क-बधर्क 

णिचधि करून त्यध मुद्द्यधिि आपले सिधंगीि मत मधांडतध येते. शधांतपिे ऐकून घेण्यधने णकते्यक भधांडिधचे 

प्रसांग टळतधत. आप-आपसधत णिश्वधसधहातध िधढते. 

शधांतपिे ऐकून घेऊन णिचधि करून बोलण्यधची सिय स्पर्धा परिके्षच्यध गटचचधा, िधद-सांिधद ि मुलधितीच्यध 

फेिीमधे्य ति फधिच उपयोगी ठिते. 

 

७. जशष्टाचारांचे पालन करिे 

सधिािणनक णठकधिी तसेच िैयक्तिक आयुष्यधत णशष्टधचधि पधळल्धने समधिधत गौिि तसेच घिधत मधन 

िधढतो. प्लीि, सॉिी, थ ांक यू हे सिा िधदुई शब्द आहेत. योग्यिेळी योग्य णठकधिी िधपिले ति मग त्यधांचे 

ििोििच िधदुई अनुभि येतधत. 

आपि एिधद्यध सधमधणिक अथ्वध सधिािणनक पदधिि णनयुि असधल, ति योग्य णशष्टधचधिधच्यध आचििधने 

समधिधत मधन णटकिून ठेितध येतो आणि लोकधांकडून कधम देक्तिल करून घेतध येते. त्यधचप्रमधिे लोकधांचे 

पे्रम देक्तिल णमळितध येते आणि लोकधांत र्धक देक्तिल िधितध येतो. णशष्टधचधिधांची सिय एकध णदिसधत लधगत 

नधही. हळूहळू लधिून घ्यधिी लधगते. त्यधमुळे स्पर्धा परिके्षत आपले णिषयी लोकधांचे मत नकधिधत्मक होऊ नये 

म्हिून सधमधणिक णशष्टधचधिधांचध अांणगकधि कििे हे फधि महत्वधचे आहे. 

 

यधचप्रमधिे अशी इति अनेक देक्तिल, णशकेल तेिढी कमी सधमधणिक कौशले् आपल्धलध आपल्ध 

समधिधत सिाि आढळून येतधत. त्यधमुळे सतत िधगृत िधहून ही सधमधणिक कौशले् अांगी बधिित िधहण्यधचध 

सतत प्रयत्न केलध पधणहिे. यधमुळे फि स्पर्धा परिके्षतच नवे्ह ति आयुष्यधत देिील णकते्यक आव्हधने 

सुिकि ि सुकि होण्यधस नक्कीच मदत होईल. 


