
వివాదం పరిష్ాారం (Conflict Resolution)  
 
   వివాదం పరిష్ాారం, ఈ-మోడ్యూల్ 5 యూనిట్లు  గా విభజంచన ైనద ి
 
యూనిట్ – 1     వివాదం పరిష్ాారం - పరిచయం  
యూనిట్  - 2    వివాదం పరిష్ాారానికి దశలు 
యూనిట్ - 3     వివాదం పరిష్ాార న ైపుణ్యూలు  
యూనిట్ - 4     సంధి చేయుట్లో ఇరువురు విజయానిి(విన్ - విన్) సాధించట్ానికి   
                     పరయత్ించండి 
యూనిట్ - 5     సంధి కోసం న ైపుణ్యూలు 
 

యూనిట్ – 1     వివాదం పరిష్ాారం - 
 
ఈ యూనిట్ పూరిిఅయ్యూసరికి, మీరు 'వివాద పరిష్ాారం'  నిరవచంచగలరు 
 
ఈ యూనిట్ లో  మనం సాధయరణ్ంగా  చయసే కారాూలయం  వదద సంఘరషణ్ ల గురించ, ఉదయ ూగి 
మరియు పౌరుడి మధ్ూ, ఇదదరు పౌరులు - పౌరుల సమూహము  మధ్ూ , ఉదయ ూగి - సయపర్వవజర్ 
మధ్ూ, ఫ ై అధికారి మరియు ఉదయ ూగుల సమూహము మధ్ూ, మరియు వివిధ్ రకాల ైన ఉదయ ూగుల 
సమూహాల మధ్ూ సంభవించే వివాదయల గురించ ఉదయహరణ్లు గా ఇవవడ్ం జరిగింది. 
 

 ప దద  సమసూలను నివారించడయనికి, వివాదయలు /ఘరషణ్లు పరిష్ారించయల్సిన అవసరం ఉంద.ి 
 ఇదదరు వూక్ుి ల మధ్ూ ఒక్ అసమమత్ పరిష్ాారం కోసం శాంత్యుతమ ైన పరిష్ాారం క్నుగొనడ్ం 

వివాద పరిష్ాారం అంట్ారు. 
 
చచవరగా, ఈ కిరంది ఆకిివిట్ీ మరియు రీకాూప్ తో ఈ యూనిట్ సమాపిం. 
మీరు పని వదద  ఎదురొానే సాధయరణ్ వివాదయసపద పరిసథిత్ని జాబితయ చేయండి మరియు ఆ పరిసథిత్కి 
మీరు పరిష్ారించన తీరు ఏమిట్ి:  



యూనిట్  - 2    వివాదం పరిష్ాారానికి దశలు 
 

 

యూనిట్  - 2    వివాదం పరిష్ాారానికి దశలు - క్ు సావగతం 
 

ఉదయూగులు వేరవవరు వూక్ుి లు మరియు అభిపరా యాలను క్ల్సగి ఉండ్ట్ం వలన కారాూలయంలోని విభేదయలు తపథపంచలేవు. 
సంసిలో మీ ప రుగుదల కోసం మీరు వివాదయలను బాగా పరిష్ారించగలగాల్స. 
శిక్షణ్ లక్ష్యూలు 
 

 

ఈ యూనిట్ పూరిిఅయ్యూసరికి, మీరు  వివాదం పరిష్ాారానికి 6 దశల జాబితయ చేయగలరు 
వివాదం పరిష్ాారం కోసం 6 దశలు ఉనయియ్ 

మొదట్ ిదశ - అసమమత్ ఏమిట్ి అనేది సపషి్ం చేయడయనికి  
ర్ండ్వ దశ - ర్ండ్ు పారీిలక్ు ఒక్ సాధయరణ్ లక్ష్యూనిి ఏరపరచడ్ం  

మూడ్వ దశ - సాధయరణ్ లక్ష్యూనిి చేరుకోవడయనికి మారాా లు చరిచంచండి 
నయలావ దశ - సాధయరణ్ లక్ష్యూనికి అడ్డంక్ులు ఉనయియో చయసుకోవడ్ం  

ఐదవ దశ - సంఘరషణ్ పరిష్ారించడయనికి ఉతిమ మారాంప ై అంగీక్రం 
ఆరవ దశ - అంగీక్రించన పరిష్ాారానిి గురిించ,  

                   పరత్ పక్షం వివాద పరిష్ాారంలో బాధ్ూతలు నిరవరిించడ్ం 
 కిరతం విభాగంలో చరిచంచన సీనియర్ మరియు అధీన ఉదయ ూగి మరియు అతని జట్లి  
     ఉదయహరణ్ను ఉపయోగించ, ఫ ై ఆరు దశలను వివరించడ్ం జరిగింది.  

 

 ర్వ నయూ అధికారి, పో లీసు అధికార ిమరియు ఉపాధయూయుడ్ు ఎదురొాంట్లని  

     సంఘరషణ్ల గురించ వివరించడ్ం. 

  
 

 కారాాచరణ: మీరు ఎదురకాన్న సంఘరషణ 

 

మీరు పని వదద  ఎదురొానే సాధయరణ్ వ ైరుధ్ూ పరిసథితులను జాబితయ చేయండి  
మరియు ఆ పరిసథిత్కి మీ పరిష్ాారం ఏమిట్ి - మీ ర్సాపన్ి ట్ ైపు చేయండి 
Recap. 

  



యూనిట్ - 3     వివాదం పరిష్ాార న ైపుణయాలు 
 
ఈ యూనిట్ పూరిిఅయ్యూసరికి,  
సంఘరషణ్ల కోసం అవసరమ ైన వివిధ్ న ైపుణ్యూలను గురిించగలరు 
 
చయలా పరభుతవ ఉదయ ూగులక్ు వివాదం నిరవహ ంచగల సామరియం ఒక్ ముఖ్ూమ ైన అవసరం. 

వివాదం తీరామనం యొక్ా విభిని పదధతులు: సంధి, మధ్ూవరిితవం, మధ్ూవరిితవం, విచయరణ్ 
 సంధ ిచేయుట్ (న గిట్ియ్యష్న్)  అనేది వ ైరుధయూలను పరిష్ారించడయనికి అవసరమ ైన పరా థమిక్ 

న ైపుణ్ూం. దీనిని  ఉదయహరణ్గా వివరించన ైనది. 
 మధ్ూవరిితవం సంఘరషణ్ను పరిష్ారించడయనికి మూడ్వ పక్షము సహకారంతో  ఉంట్లంది 
 ఇదేవిధ్ంగా వివాదయల పరిష్ాారానికి ఆరిిట్రరష్న్ అవసరం క్ూడయ ఉంట్లంది. 
 విచయరణ్: ప దద  వ ైరుధయూలక్ు నయూయనిరణయం అవసరం 

ఫ ై వివాదం తీరామనం యొక్ా విభిని పదధతుల ఫ ై కివజ్ మరియు రీకాూప్ తో యూనిట్ సమాపిం. 

 
 

యూనిట్ - 4  సంధి చేయుటలో ఇరువురు విజయానిన(విన్ - విన్) సాధించటానికి పరయత్నంచండం 
 

 సంధ ిచేయుట్లో ఇరువురు విజయానిి(విన్-విన్)సాధించట్ానికి పరయత్ించడ్ం  
యూనిట్ క్ు సావగతం 
శిక్షణ్ లక్ష్యూలు 
 

 

ఈ యూనిట్ పూరిిఅయ్యూసరికి,  
మీరు  ఒక్ క్థ దయవరా గ్లుపు-విజయం (విన్-విన్ ) యొక్ా భావనను అరిం చేసుకోగలరు 
 

విపతుి  పరభావాల తరువాత పరజల ఆరోగూ సథిత్ ఫ ై  వివరించడ్ం మరియు  
సంధ,ి మధ్ూవరిితవం దయవరా ఇబిందులను పరిష్ారించన తీరును తెల్సయచేయడ్ం.. 
ఫ  ైవివాదం తీరామనం యొక్ా విభిని పదధతుల ఫ ై కివజ్ మరియు రీకాూప్ తో యూనిట్ సమాపిం. 

  



యూనిట్ - 5    సంధి కోసం న ైపుణయాలు 
 
సంధ ికోసం న ైపుణ్యూలు - యూనిట్ క్ు సావగతం 
శిక్షణ్ లక్ష్యూలు 
ఈ యూనిట్ పూరిిఅయ్యూసరికి,  
మీరు ఒక్ మంచ సంధయనక్రి కోసం అవసరమ ైన న ైపుణ్యూలను తెలుసుకోగలరు. 
పరభావవంతమ ైన చరచల కోసం అవసరమ ైన సామరాధ యలు గురిించడయనికి ఒక్ puzzle ఇవవడ్ం జరిగింది. 
మౌస్ సహాయంతో పూరిిచేయండ.ి 
 
చవరగా కివజ్ మరియు రీకాూప్ తో యూనిట్ సమాపిం. 
 
 

---------------- 
 
 


