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ಮಿತರ್ಪಕಷ್ಗಳ ಸೆಪ್ಕಟ್ರ್ಮ್ 

 
ಸಮಯ: 

ಕನಿಷಠ್ 30 ನಿಮಿಷಗಳು 

ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದೆದ್ೕಶ 

• ನಮಮ್ ಮಿತರ್ಪಕಷ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ರೋಧಿಗಳನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು 

• ಪರ್ಮುಖ ಮಿತರ್ಪಕಷ್ಗಳನುನ್ ಅವರು ಎಷುಟ್ ಆಕ ರ್ಸುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ಆಕ ರ್ಸುವುದಿಲಲ್ ಎನುನ್ವ ಚಾರವಾಗಿ 
ೕಜಿಸಬೇಕಾದ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಕ ಯುವುದು ಮತುತ್ ಸಕಿರ್ಯ ಮಿತರ್ಪಕಷ್ಗಳಾಗಲು ದಧ್ರಾಗುವಂತೆ ಜನರನುನ್ 

ಒ ಸುವುದು. 

• ನಮಮ್ ದೃ ಟ್ಕೋನದಿಂದ ರೋಧ ಪಕಷ್ವನುನ್ ಗೆಲುಲ್ವ ಅಗತಯ್ ಲಲ್ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಲು ಹೆಚುಚ್ ಆಶಾವಾದಿ 
ಚಲನೆಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ರ್ೕತಾಸ್ ಸುವುದು.  

ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪಿಸುವ ಅತಯ್ದುಭ್ತ ಸಂಕೀಣರ್ತೆಯತತ್ ಜನರನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸುವುದು. 

ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು/ ಆ ೕಜಕರ ವರಪಟಿಟ್: 
(ಅಥವಾ ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಯ್ಗಳು) ಸೆಪ್ಕಟ್ರ್ಮ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ಇಡಬಹುದಾದ ವಾಯ್ಪಕ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಸಮೂಹಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವಂತೆ 
ಸಮಾಜಗ ಗೆ ವರಿ . ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ರೋಧಿಸುವರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಸಮಥರ್ನೆಗೆ ಅತೀ ಸಮೀಪದ 
ದೃ ಟ್ಕೋನವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಷಯದ ಲ್. ಅವರನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ. 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಸಮಥಿರ್ಸುವವರು ರೇಖೆಯ ಕೊನೆಯ ಲ್ ಪರ್ತನಿಧಿಸುತಾತ್ರೆ (ಅಂದರೆ ಎಡಭಾಗದ ಲ್), ಮತುತ್ ರೋಧಿಸುವವರು 
ರೇಖೆಯ ಮತೊತ್ಂದು ಬಿಂದು ನ ಲ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತಾತ್ರೆ. 

ತುಂಡುಗಳನುನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ  ಒಂದು ಅಧರ್ವೃತತ್ವನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ. ಆ ಅಧರ್ ವೃತತ್ದ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನುನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು 
ಬದಿಯ ಲ್ ಮಿತರ್ರು ಮತುತ್ ಇನೊನ್ಂದು ಬದಿಯ ಲ್ ರೋಧಿಗಳು ಇರುತಾತ್ರೆ. ಸಮೀಪದ ಲ್ರುವವರು ಭ ಷಯ್ದ ಲ್ ಮಿತರ್ರಾಗಬಲಲ್ವರು 
ಮತುತ್ ಮಧೆಯ್ ಇರುವವರು ತಟಸಥ್ರು. 

ಸಮೂಹವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಷಯವನುನ್ ಮುಂದಿಡಿ. ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ತರಬೇತಿ ಆಗಿದದ್ ಲ್, ಗುಂಪಿನ ಲ್ರುವ ಜನರು 
ಈಗಾಗಲೇ ಎತಿತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಯರ್ವನೆನ್ೕ ಷಯವನಾನ್ಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಎಲಲ್ರಿಗೂ ತಿ ದಿರುವ ಐತಿಹಾ ಕ 
ಉದಾಹರಣೆಯನೆನ್ೕ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮಮ್ ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಮುಂದಿಡು. ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ 



ಬೆಂಬಲದ, ಕನಿಷಠ್ ಬೆಂಬಲದ ಅಥವಾ ತಟಸಥ್ರಾಗಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಸಮಾಜವನುನ್ ಕೇ . ಸಮೂಹಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ್ 
ಕೊಡಿ: ‘ಸಂಘಟನೆಗಳು?’ ‘ಬಡ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳು’. ‘ಔದಯ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯ?’. ಭಾಗವ ದವರು ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸುವಾಗ 
ಮತುತ್ ಸೆಪ್ಕಟ್ರ್ಮ್ನ ಲ್ ಅವರ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಪೈ ನ ಲ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಚಚೆರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ 

ರ್ೕತಾಸ್ . ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಒತಾತ್ಯಿ . 

ಜನರು ತಟಸಥ್ರಾಗಿ ಏಕಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊ ಳ್ ಮತುತ್ ಅವರು ಮಿತರ್ರಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆಯೇ ಎನುನ್ವ ಹಾದಿಯ ಬಗ ಗೆ್ ಚಚಿರ್ . 
ಅಲಲ್ದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತೊತ್ಂದು ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಜನರನುನ್ ಏಕೆ ಎಂದು ಪರ್ ನ್ ದೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ಸೈನಿಕರು ಮತುತ್ ನಿವೃತತ್ರು ದ ಗೆ ಯುದಧ್ಗಳನುನ್ ಬೆಂಬ ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ಯುದಧ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ರೋಧ ವಯ್ಕತ್ವಾಗುತತ್ದೆ.) 

 
 
 

 
 
ಉತತ್ಮ ಸುದಿದ್ಯನುನ್ ನೀಡಿ: ಬಹಳಷುಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪರ್ಚಾರಾಭಿಯಾನಗಳ ಲ್, ರೋಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮಮ್ 
ಮಾತುಗಳ ಲ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತಯ್ ರುವುದಿಲಲ್, ಅಧಿಕಾರಯುತರು ನಿಮಮ್ ರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಇದದ್ರೂ ಸಹ. ಕೆಲವರು ಅಥವಾ 
ಎಲಾಲ್ ಪೈ (ಅಧರ್ವೃತತ್) ತುಂಡುಗಳನುನ್ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ ಜೆ್ಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ನಾವು ಪರ್ತೀ ತುಂಡನುನ್ 
ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದ ಲ್ ಬದ ದ ಲ್, ರೋಧಿಗಳ ಲ್ರುವ ಕಟುವಾದಿಗಳು ಬಾಗದೇ ಇದದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಗೆಲಲ್ಬಹುದು. 

ಗುಂಪು ತನನ್ ಕಾಯರ್ ೕಜನೆಯನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಮತುತ್ ಪರ್ಸುತ್ತವೆನಿಸುವ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಯಾವ 
ಸಮೂಹವನುನ್ ಉದ ದೆ್ೕ ದಾದ್ರೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಗುರುತಿ ಕೊ ಳ್ ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ ಅವರೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಚ ಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು 
ಎಂದು ತಿ ದುಕೊ ಳ್. ಯಾರನುನ್ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೆಕ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಾಗ, ಕೇ : 

ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ನಮಮ್ ಬ  ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ನ ಪರ್ವೇಶ ದೆ ಅಥವಾ ಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ದೆ್ೕವೆ? ಯಾವ ಗುಂಪನುನ್ ನಾವು 
ತಲುಪಿಲಲ್? ನಮಮ್ ಗುಂಪಿನ ಉದ ದೆ್ೕಶವನುನ್ ಗಮನಿ ದ ಲ್, ಯಾವ ಗುಂಪನುನ್ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಒಪಿಪ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ ದೆ? 

ಸಕಿರ್ಯ ಮಿತರ್ರು 

ಸಾಧಯ್ವಾಗಬಹುದಾದ ಮಿತರ್ರು 

ತಟಸಥ್ರು
ಸಾಧಯ್ವಾಗಬಹುದಾದ ರೋಧಿಗಳು

ಸಕಿರ್ಯ ರೋಧಿಗಳು
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