పౌర విదేయక ప్రవరత న కోసం కమ్యూనికేషన్

(Communication for Citizen Centric Behaviour)
కమ్యూనికేషన్, ఈ-మోడ్యూల్ 5 యూనిట్ల
ు గా విభజించనన
ై ది
యూనిట్ – 1

స్పష్ట మైన కమ్ూూనికేష్న్ యొకక ప్ాామ్ుఖ్ూత

యూనిట్ - 2

వినడ్ిం (listening)

యూనిట్ - 3

కరయ
ి ాశీల శ్ివణ ప్ావర్త న (Active Listening Behaviours)

యూనిట్ - 4

నిశ్చయమ్ుగా (Being Assertive)

యూనిట్ - 5

స్మ్ర్థవింతమైన కమ్ూూనికేష్న్

ఫై 5 మొడ్యూలు లో ఒక ప్ాభుతవ ఉదయ ూగి మ్ుఖ్ూింగా ప్ౌర్ులతో వూవహరిచవలసిన తీర్ుపై,
ఉిండ్వలసిన స్మ్ాచార్ నైప్ుణాూల ప్ాామ్ుకూత పై వివరిించనైనది.
ప్ాభుతవ ప్థకాలు ప్ాజలకు చేరి ఆశించిన ఫలితానిి ఇవవడ్ింలో క్షేతస్
ా థ ాయిలో ఉదయ ూగుల
స్హకార్ిం, స్మ్నవయిం చాలా అవస్ర్ిం. ఉదయ ూగులు ప్ాజలతో మ్ించి స్ింబింధాలు
ఏర్పర్ుచుక ింట్ేనే ప్ాభుతవ విధానాలు, ప్థకాలు విజయవింతమ్ౌతాయి.
ప్ాజా సేవకుడన
ై ప్ాభుతవ ఉదయ ూగి ర్క ర్కాల అవస్రాలతో వచేచ వివిధ ర్కాల ైన
వూకుతలతో మ్రాూదప్ూర్వకింగా మ్ాట్లుడి, ప్ాభుతవిం కార్ూ కలాప్ాలను నిర్వరితించవలసి ఉింట్లింది.

ప్రవరత న ప్రధానంగా మ్యడు రకాలుగా ఉంట ంది.


ప్ాజలతో మ్ించి స్ింబింధాలు నలక లుపకోవడానికర ఉప్యోగప్డే ప్ావర్త న. ప్ాజలతో వారి
వినిప్ాలను, వారి స్మ్స్ూను అర్థ ిం చేస్ుక ని స్పష్ట త ఇవవడ్ిం. ప్ౌర్ుల స్మ్యానికర
విలువనివవడ్ిం. సిబభిండి ఇబబిందులు, ప్రిమితులను ఉనిట్ు యితే తలియజేయట్ిం దావరా
ప్ౌర్ుల విశ్ావస్ిం ప్ ిందడ్ిం. ప్ౌర్ులు మ్ాట్లుడేిందుకు ప్ర ా తసహించడ్ిం , ప్ౌర్ులను ఒక నిరాార్ణకు
వచేచలా ప్ర ా తసహించడ్ిం, వారితో కరియాతమకింగా వూవహరిించడానికర సిదదిం గా ఉనాిరో లేదయ
తలుస్ుకోవడ్ిం వింట్ివి ప్ాాథమికింగా స్తసింబింధాలు నలక లేప ప్ావర్త నలు.



ప్ాజలతో ఆధిప్తూింతో వూవహరిించడ్ిం, డాింభికింగా, బెదర
ి ిింప్ు ధయ ర్ణిలో ప్ావరితించడ్ింతో ప్ాజలు
చేపపే దానిి వినడానికర సిదదప్డ్కప్ర వడ్ిం, స్రి అయిన స్మ్ాధానిం ఇవవకప్ర వడ్ిం, అస్హనిం
ప్ాకట్ిించడ్ిం,

ఆట్ింక

ప్ర్చట్ిం,

వారి

ప్ట్ు

ఉదాసీనతతో

వూవహరిించట్ిం,

ప్ౌర్ులు

మ్ాట్లుడ్యతునిప్ుడ్య శ్ిదాగ వినకప్ర వడ్ిం, విస్ుగు ప్ాకట్ిించడ్ిం వింట్ి లక్షణాలతో ప్ాజలతో
స్ింబధాలు దేబలభతీసే అవకాశ్ిం ఉనిప్ావర్త నలు.


ప్ాజలతో స్తసింబింధాలను ఏర్పర్చడానికర దయ హదప్డే అింశ్ాలను తకుకవగా చయడ్డ్ిం వలన
కూడా స్ింబింధాలు ఏర్పడ్వు. ఒకవేళ ఏర్పడినను అవి దబబతినే ఆస్ాకర్ిం ఉింట్లింది.

కార్ాూలయాలలో సందరశకులతో వూవహర్ంచడం.
ప్ాభుతవ ఉదయ ూగి ‘ఉదయ ూగిం’ లో ప్ాజలు మ్ుఖ్ూ బలగిం అనగా ప్రిప్ాలనకు ప్ాజలే వినియోగదార్ులు
కావున, వారి వారి ప్నులను బట్ిట, అవస్రానిి బట్ిట, స్ామ్జక సిత తిని బట్ిట వారితో గౌర్వింగా
వూవహరిచవల ను. వివిధ తర్గతుల స్ిందర్శకులతో, ప్ని ఒతిత డిలో ఉనాిను, వారితో మ్రాూద ప్ూర్వకింగా
వూవహరిించావల ను.

పౌరులు చెప్పేది శ్రదధగా వినడం:
ప్ాజలు చపేపది యాింతిాకింగా వినడ్ిం కాకుిండా మ్నస్ు కేిందరక
ా రిించి స్వచింధింగా, ప్ాయతి
ప్ూర్వకింగా వినాలి. వార్ు చపేప విష్యల ప్ట్ు ఆస్కరత చయప్ుతూ స్మ్నవయ ప్ర్చుకుింట్ూ వినాలి.
యధాలాప్ింగా కాకుిండా ఒక ప్ాయోజనింతో వినాలి. వినడ్ిం అనేది ఒక కల. దృకపధిం, శ్ిదద, స్ర్ుదబలట్ల
అనే మ్ూడ్య మ్ౌలిక నప్
ై ునూలపై ఆధార్ప్డి ఉింట్లింది. దరనిలో ఆలకరించడ్ిం, అవగాహనా చేస్ుకోవడ్ిం,
బేరజు
ీ వేస్ుకోవడ్ిం అనే మ్ూడ్య దశ్లుింట్లయి.

కరయ
ర ాత్మకంగా వినడం
కరియాతమకింగా వినడ్ిం అనగా మ్ాట్లు జాగితతగా వినడ్ిం, వాట్ిని అర్థ ిం చేస్ుకోవడ్ిం,
శ్రీర్ కదలికల దావరాను, ఆచర్నలోను ప్ాతిస్పిందినచడ్ిం. అవస్ర్మైన ప్ాశ్ిలు అడ్గడ్ిం,
మ్ుఖ్ూ అింశ్ాలపైఎదుట్ివారిని మ్ాట్లుడ్నివవడ్ిం, వారి దృష్ిట నుిండి విష్యాలను అర్థ ిం
చేస్ుక నే ప్ాయతిిం చేయడ్ిం, ప్దాల వనుక భలవాలను అర్థించేస్ుకోవడానికర ప్ాయతిిచడ్ిం.
ఎదుట్ివార్ు చపిపనది వినడ్మే కాదు, వినుతనిమ్నే భలవన కలిగిించడ్ిం కూడా మ్ుఖ్ూిం.
కరియాతమకింగా వినడ్ింలో శ్రితకు ఋజు ప్ావర్త న ఉిండ్డ్ిం చాలా అవస్ర్ిం. కరియాతమక శ్రితలు
70 శ్తిం స్మ్యిం విింట్లర్ు, 30 శ్తిం స్మ్యిం మ్ాతామే మ్ాట్లుడ్యతార్ు.

