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• Generic open elective courses are to be designed for Values,  

ethics,  spirit of Indian constitution,  teaching of social saints etc. 

• The courses of communication skills under GOEC will have PSO, 

CO and course contents from that perspective.  

• The communication with downtrodden, marginalized section of 

society should lead to dignity of individual, harmony and dignity of 

labor.  

• Hence the course contents should have teaching, preaching,  

communication style of social saints like Sant Gadge Baba,  

Rashtra Sant Tukodoji Maharaj, skills to communicate with  

labors, domestic helps, marginalized sections including third 

genders, LGBT community, people from different strata of society.   

• Expressing dignity of individual and dignity of labour, connecting 

masses should be thrust or focus of course contents in GOEC- 

communication skills in Marathi. Regards 
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��तावना (Preamble) : 

मानवा%या जीवनात भाषा ह� मह**वपणू- बाब आहे. मानवाचा �वकास हो1यास, *याच े

2यि4तम**व खलुनू 8दस1यास भाषा अ9धक प:रणामकारक घटक आहे. दोन =कंवा अ9धक 2य4ती 

एक? आ#या क@, त ेएकमेकांशी बोलतात. *यालाच सवंाद =कंवा सभंाषण असे Aहणतात. सवंादा%या 

माBयमातनू �वचारांची देवाणघेवाण होत असनू 2य4ती%या �वचारांना चालना Cमळत.े वत-मान हे दररोज 

EनरEनराFया GHनानंा आIण समJयानंा घेऊन आप#यासमोर उभे राहत आहे. हे GHन केवळ सामािजक 

अथवा आ9थ-क नाह�त, तर जीवना%या सगFयाच N?ेानंा 2यापणारे आहेत. =कंबहुना मानवी जीवना%या 

अिJत*वालाच आ2हान देणारे आहेत. अशावळेी केवळ जीवन जगणे हाच पया-य नाह�, तर सOमानाच े

जीवन आप#या वाPयाला याव े यासाठQ Gय*न करणे गरजचे े आहे. आप#या अगंी असणाR या 

सज-नश4तीचा योSय वापर करणे, Jवतः%या ठायी असणाR या कौश#यांचा �वकास करणे, नवी कौश#ये 

जाणीवपूव-क आ*मसात करण े8दवसU8दवस अप:रहाय- होत जाणार आहे.  

हे वाJतव लNात आ#यामुळे CशNण Nे?ात मागील काह� वषाVत झपाPयान े बदल होत आहेत. 

अथ-कारणाची 8दशा समजून घेऊन �व�याथX Jवतःला कसे Cस� करेल, याकड े �वशषे लN 8दले जात 

आहे. �व�याथX हा Yानवतं, GYावतं तर 2हायलाच हवा, सोबतच तो कलावतं 2हावा, परंतु मानवी 

जीवनात �म अ9धक मह**वाचे आहेत. म. गांधींनी �माची GEतZठा आप#याला सां9गतल� आहे. 

आजकाल बु��जीवी वगा-कडून �माला कमी मह**व 8दले जात आहे. ह� 9चतंनीय बाब आहे. ¤ÉÉèÎvnùEò 

�वकासाबरोबर शार�:रक �वकासह� मह**वाचा असतो. मोठमोठे उ�योगधदें केवळ ¤ÉÉèÎvnùEò �वकासावरच 

अवलंबनू असतात असे न2हे तर कुशल-अकुशल �Cमकांच े प:र�मह� *यासाठQ मह**वपूण- असतात. 

समाजात �म GEतZठेला यासाठQ मह**वाच ेJथान 8दले पा8हज ेक@, समाजातील G*येक ´ªÉCiÉÒ 

 मह**वाचा आहे. �मGEतZठा हे एक असे मू#य आहे क@, [या�वारे ´ªÉCiÉÒचा, समाजाचा व राZ\ाचा 

योSय 8दशनेे �वकास होऊ शकतो. यामBये केवळ ताि*वक बाब मह**वाची नसनू �माची कृतीशीलता 

मह**वाची आहे. �मा%या कृतीशीलत%ेया जोरावरच �व�याथX आप#या जीवनाला नवी 8दशा देऊ 

शकतात. �मा%या Nमतेतून सवाVगीण �वकासा%या Nमता Eनमा-ण होतात. माणसू Aहणनू जग1यासाठQ 

मानवत%ेया ^Zट�कोनातनू सवाVगीण �वकास होऊ शकतो. आAह� सव- एक आहोत. मानवता हाच खरा 

धम- आहे हा �वचार परे1याच ेकाम सवंादा%या माBयमातनू Eò®úiÉÉ  येईल. मानवी म#ूयांची जपवणूक 

करणे, ती समाजात `ज�वणे, आIण योSय Gकारच ेसJंकार म#ूय Eनमा-ण करण े*या EòÊ®úiÉÉ 



 संवाद कौश#ये अEतशय मह**वाची ठरतील. समाजातील माणसाला माणसाशी जोड1यासाठQ *यां%या 

�वचाराचंी आदान-Gदान कर1यासाठQ, भावना अCभ2य4त कर1यासाठQ *यातील चांगले सJंकार म#ूय 

जप1यासाठQ सवंाद कौश#ये अEतशय मह**वपूण- ठरतील. 

अ�यास�माची �न�प�ती (POS) :  

१)  मानवी म#ूयांची जपवणकू करता येईल. 

२)  �मा%या GEतZठेच ेमह**व समजावून सागं1यासाठQ सवंाद कौश#ये मह**वाची ठरतील. 

३)  सतंानंी सा9ंगतले#या मानवत%ेया �वचारांचा वारसा पुढे नतेा येईल. 

४)  संवादा%या माBयमातनू मानवी म#ूयांची `जवणकू हो1यासाठQ मह**व होईल. 

५)  Jवातंfय, समता, बंधतूा, Oयाय ह� सामािजक म#ूय आ*मसात करता येतील. 

              ६) �ववेकशील स�गणुी व ºÉÖªÉÉäMªÉ  नाग:रक Eनमा-ण कर1यासाठQ मदत होईल. 

७)  मानवी म#ूयातून आ*म�वZकाराची EनCम-ती होईल. 

८)  संवाद कौश#या%या माBयमातनू मानवतेचा �वचार जोडता येईल. चा:रfय व �मGEतZठा 

या त**वांना GाधाOय Gाjत होईल. 

९)  �व�याlयाVचा नैEतक �वकास करणे, मू#यसJंकारातनू चा:रfय संपOन 2यि4तम**व घड�वणे 

व *यातनू �मा9धZठQत 2यवJथा Eनमा-ण करण.े 

अ�यास�माची �व�श�ट �न�प�ती (PSOS) : 

१)  �व�वध Gकार%या संवाद कौश#या%ंया माBयमातून �व�याlयाV%या अगंी सज-नशीलता 

Eनमा-ण होईल.  

२)  संवाद कौश#या%या माBयमातनू 2यवहा:रक व उपयोिजत Yान �व�याlयाVना Gाjत होईल.  

३)  संवाद कौश#यां%या �व�वध घटकांची मा8हती �व�याlयाVना होईल.  

४)  संवाद कौश#यां%या तं?ातनू सज-नशीलता, �वपणन कौश#य, 2यवJथापन कौश#य 

यासारnया �व�वध कौश#याचे Yान Gाjत होईल.  

५)  संवाद लेखना%या तं?ान ेलेखन Nमता अCभ2य4त होईल.  

६)  राZ\संत तुकडोजी महाराज व संत गाडगे बाबा यां%या संवाद शलै�%या अ�यासाने संवादाच े

नव ेतं? �वकCसत होईल व मानवी म#ूयांची जोपासना होईल. 

७)  संवाद कौश#या%या माBयमातनू समाजात काम करणाR या �व�वध वगा-तील लोकांचा 

प:रचय होईल. 

८)  संवाद कौश#या%या माBयमातनू 2यवसाय कौश#य, �वचार कौश#य, संJकार कौश#य, 

�मGEतZठा कौश#य EनCम-ती होईल. 
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अ�यास�म संवाद कौश#ये 

 

नमेलेले पा�यपु�तक : संवाद कौश#ये : डॉ. गणेश मालटे, डॉ. ममता इंगोले,  

अथव- पिqलकेशOस, जळगाव 

 

अ�यासप$%केची �न�प�ती (COs) : 

१)  अ�यास�मा%या माBयमातनू �व�याlयाVची �व�वध संवाद कौश#ये यांचा पाया मजबतू 

होईल.  

२)  संवाद कौश#यांची आकलन Nमता वाढेल.  

३)  संवाद कौश#यान ेYानाची �व�वध Nे? खुल� होतील.  

४)  संवाद कौश#यान ेआ*मभान Gाjत होईल.  

५)  �व�वध Nे?ातील Yाना%या कNा rंदावतील.  

६)  सामािजक, जाIणवेच ेभान Gाjत होतील.  

७)  मानवी म#ूयांची `जवणकू होईल. 

८)  �माची GEतZठा GJथा�पत हो1यास मदत होईल. 

 

अ.�

. 

अ�यासप$%केचे घटक नमेलेले तास 

��त आठव*याला 

दोन तास 

(एकूण ३० तास) 

1ेयाकं 

2 

Credits 

 

१ GाJता�वक, संवाद Aहणज े काय? G*यN संवाद, अG*यN  

संवाद, औपचा:रक सवंाद, अनौपचा:रक संवाद Eनवेदन, 

व4त*ृ*व, ई - संवाद. 

दहा ताCसका 02 

२ संवाद कौश#यासाठQ आवHयक घटक - वाचन - आशयाकड े

लN देणे, आधी आकलन नंतर म#ूयमापन, एकाtता, 

भावEनक अडथळा, �वचार-उ%चार वगे, 9चतंन-मनन, �वण, 

2याnया, �वण G=�या व *या G=�येची अंग,े लNपूव-क 

ऐकण,े संदभ- लNात घेणे, भाषाशलै�कड ेलN देणे., �वणाच े

उvेश - �वण कराव ेलागणे, Yानाज-न, मनोरंजन, सामािजक 

आतंर=�येचा भाग, सजृनशीलतेचा �वकास, भाषा �वकास 

३ संवाद कौश#याचे Gकार - आ*मसवंाद, दहेुर� संवाद, गट 

संवाद =कंवा जनसंवाद, मौIखक संवाद, अमौIखक संवाद. 

४ संवाद कौश#याच ेतं? - अ�यास, शqदसtंह, माडंणी, देहबोल�, 

भाषण, सादर�करण, मलुाखत, Gभावी नते*ृव, जनसंपक- , 

दहा ताCसका  



सज-नशीलता, �वपणन कौश#य, 2यवJथापन कौश#य, मेहनती 

व*ृती  

५ संवाद लेखनाच ेतं?- 9च?पट व माCलकासंाठQ संवाद लेखन, 

नभोवाणीसाठQ संवाद लेखन. 

६ राZ\सतं तुकडोजी महाराजांची संवाद शैल� 

७ गाडगे बाबाचंी संवाद शलै� दहा ताCसका  

८ संवाद शलै�चा नमुना - अखेरच ेEòÒiÉÇxÉ 

९ संवाद कौश#याच ेनमनु े

   

 

मू#यमापन/कृ�तशील उप�म : 

१)  आप#या प:रसरातील �मजीवी वगा-तील घटकांची मलुाखत घेऊन *यां%या समJया/अडचणी 

आप#या शqदात 2य4त करा. 

२)  समाजातील ब8हZकृत घटकां%या मलुाखती घेणे (उदा. ततृीय पथंी, भटके �वमु4त, 

आ8दवासी, समाजातील इतर घटक) 

             ३) यशJवी लघ ुउ�योजकांची मलुाखत, उ*कृZट शतेकर� मलुाखत, एखा�या Nे?ात उ*कृZट               

                   काम9गर� करणाR या युवकांची मलुाखत, समाजातील �व�वध Nे?ात काम करणाR या ÎºjÉªÉÉÆSªÉÉ 

   मलुाखती. 

            ४) सहकार, अBया*म, GòÒb÷É, सांJकृEतक, सा8ह*य या Nे?ात काम करणाR या 2यि4तं%या मुलाखती. 

५)  म8हला बचतगटात काम करणाR या यशJवी म8हला%ंया मुलाखती. समाजातील �व�वध 

घटकासंाठQ काम करणाR या 2यि4त%ंया मलुाखती अथवा *या%ंयासाठQ काम करणाR या 

माOयवरा%ंया मलुाखती अथवा कृEतशील उप�म राबवाव.े 

 

 

गणु �वभागणी (एकूण ५० गुण) 

घटक चाचणी (नमेले#या अ�यास�मानसुार) २५ गुण 

चचा-स?/मलुाखत ०५ गुण 

Gा*याyNक (कृEतशील उप�मावर) २० गुण 

एकूण ५० गुण 

 

 


