मुलाखतीचे हेतू :

१)मुलाखत देणाऱ्याच्या कायाावर व आयुष्यावर
प्रकाश टाकण्यासाठी
२) मुलाखत दात्याची ववववध ववषयावरची मते
जाणून घेण्यासाठी .
३) मुलाखत दात्याच्या व्यविमत्वातील ववववध पैलू
उलगडू न दाखवण्यासाठी .
४) श्रोत्याांना मुलाखतीत प्रत्यक्ष आवण अप्रत्यक्ष
सहभागी करून घेण्यासाठी .

मुलाखतीचे प्रकार :
१) व्यविगत मुलाखत – सामावजक , साांस्कृ वतक , राजकीय , उद्योग , व्यापार , कला इ. क्षेत्रातील
एखाद्या थोर व्यिीच्या व्यविमत्वातील ववशेष गुण इतराांना प्रेरणादायी ठरावेत या हेतूने
व्यविगत मुलाखत घेतली जाते.
२) गटमुलाखत –ववशेष व्यिी गट याांच्यासाठीच्या प्रश्ाांवर ( समस्याांवर ) त्या त्या गटाशी सांबांवधत
लोकाांची मते जाणून घेण्यासाठी गट मुलाखत घेतली जाते. ( जेष्ठ नागररक , मवहला , तरुण ,
बालके , शेतकरी , कामगार इ. गट )
३) प्रकट मुलाखत – अचानक उद्भवलेल्या समस्या , झालेले बदल, वनणाय, येणारे वचत्रपट ककवा
नाटक याांबद्दल जाणून घेण्यासाठी- आयत्या वेळी ववचारलेल्या कोणत्याही प्रश्ाांवर उत्तरे
वमळवण्यासाठी प्रकट मुलाखत घेतली जाते.
४) जन मुलाखत - जनजीवनाशी सांबवधत सवासामान्य जनतेचे प्रश् , समस्या , मागण्या , मते,
भावना, आशा अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी जन मुलाखती घेतल्या जातात.
५) नोकरीसाठी मुलाखत – सरकारी अथवा खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनेत नोकर भरती करताांना
नोकरी साठी इच्छु क उमेदवाराची शैक्षवणक – सामावजक पात्रता – गुणववशेष – व्यविववशेष
(मते – भावना - दृष्टीकोन – कल्पना ) जाणून घेण्यासाठी नोकरीसाठीची मुलाखत घेतली जाते.
६) सांरवचत व असांरवचत मुलाखत- एखाद्या ववषयावर पूवावनयोवजत मुलाखत म्हणजे सांरवचत
मुलाखत व नोयोवजत नसताना घेतलेली मुलाखत म्हणजे असांरचीत मुलाखती होत. ( उदा. Tv
ककवा रे वडयो च्या ववशेष वनयोवजत अथवा अवनयोवजत कायाक्रमासाठी घेतलेली मुलाखत )

मुलाखतकाराणे व मुलाखत दात्याने मुलाखाती दरम्यान काय करावे काय करू नये.

मुलाखतकार व मुलाखतदाता याांनी आपल्या देशाचे
सामावजक, शैक्षवणक, साांस्कृ वतक वैभव जपावे.
 प्रश् आवण उत्तराचे स्वरूप प्रेक्षक ककवा श्रोत्याांना मागादशाक
व प्रेरणादायी असावे.
सवा सामान्याांना ( साक्षर, वनरक्षर ) समजेल अशा शबदाांचा
वापर प्रश् आवण उत्तरात असावा.
दोघाांच्या आवाजात नम्रता , माधुया , सालसपण, सच्चेपण
असावे. दोघाांचा एकमेकाांवर ववश्वास असावा.
मुलाखतघेणारा आवण मुलाखत देणाऱ्याची देहबोली,
हावभाव, भावभावना सकारात्मक हव्यात.

मुलाखतकाराने काय टाळावे
लगेच महत्वाच्या प्रश्ाांना हात घालू नये.
खूप मोठे ककवा पाल्हाळीक प्रश् नसावेत.
मुलाखत दात्यापेक्षा मुलाखतकाराने जास्त बोलू नये.
एका शबदात उत्तरे येतील असे प्रश् ववचारू नयेत .
सामावजक तेढ वनमााण होणार नाही याचे भान असावे.
प्रश्ाांची पुनरावृत्ती नसावी. नकारात्मक भाव नसावेत.
मुलाखत दात्याच्या वैयविक जीवनावर जास्त भाष्य
नको.(जात,धमा,भाषा,प्राांत,वैवावहक जीवन हे ववषय नकोत )
मुळ हेतू लक्षात घेऊन प्रश् ववचारावेत. ( ववषयाांतर नको )

https://www.youtube.com/watch?v=SdZEP8etEwg (नाना पाटे कर )

https://youtu.be/JKqwR374AXw

प्रकाश आमटे )

https://www.youtube.com/watch?v=vUiIxDVwfgQ ( अण्णा हजारे )

