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पॉ�ल�टकल  PA या
�ेणीत  काम  करत
असताना
पॉ�ल�टकल PA या �ेणीत काम करत असताना
�व�वध �कार चे �काराची कामे करावी लागतात या
कामांची �ा�ती �या राजक�य ��� �क�वा �या
राजक�य ��� कडे असणारा काय�भार यावर
अवलंबून असते याम�ये राजक�य ने�यांना PA
लागतं लागतात ते नेते �हणजे नगरसेवक , आमदार ,
खासदार , MLC, रा�यसभा खासदार , प�ा�य� ,
प�ातील �व�वध �मुख नेते व प�ातील �व�वध
असेल चे अ�य� या पदावर असताना �यांना PA
ची गरज असते �क�वा पॉ�ल�टकल बॅक ऑ�फस
म�ये काम करणा�या �व�वध ��� हवे असतात .

राजक�य PA ना �वीय सहा�यक असेदेखील
�हणतात तसे तर हे पद फार मह�वाचे आहे पण
ब�याचदा राजक�य ��� जवळ एकापे�ा जा�त
�वीय सहा�यक असतात व �यामुळे कोणता PA 
 मह�वाचा �क�वा कोण�या पीए कडे काय जबाबदारी
आहे हे कळ�यास अवघड जाते . 

बरेचदा यांचा �याचा एक खास PA ठरलेला असतो
�यां�यासोबत तो बरेच �दवस काम करत असतो .
�क�वा ब�याच वषा�पासून काम करत असतो जसा
जा�त वेळ तो ���साठ� काम करतो तसा तो
नवनवीन कामे �शकत जातो �यांनी �याची सवा�गीण
मा�हती काम कर�याची प�त , �याची काय�शैली ,
आवडी�नवडी व कधी कोणती मा�हती लागू शकेल
याची �याला पूण� क�पना असते �क�वा �याचा अंदाज
येऊ शकतो . 

ब�याचदा राजक�य नेते आप�या मतदार संघातील
एखा�ा ���ला एखा�ा ���ला सहा�यक �हणून
�वीय सहा�यक �हणून ठेव�यास �ाधा�य देतात
कारण �याला या मतदारसंघातील भौगो�लक
सां�कृ�तक राजक�य व ऐ�तहा�सक मा�हती असते .
�या भागातील लोकांची संपक�  साधा साधताना तो
येणा�या लोकांना आपलासा वाटतो . ��येक भागात
बोलताना �व�श� लय व श�दांचा वापर होत असतो
जो �ा�नक पीएला लगेच समजू शकतो . 

करावी  लागणारी  �व�वध
�कारची  कामे  

वेळेचे �नयोजन करणे , डायरी म�टेन करणे , काय��म
�वीकारणे 
काय��माला जाणे न जम�यास आवजू�न प� पाठवणे 
आलेला प��वहार प��वहार पाहणे 
मह�वाची प�े बाहेर जात अस�यास �या�यावर �वशेष ल�
देणे 
राजक�य दौरे तयार करणे 
भाषणे तयार करणे 
ता�या �क�वा �वलंत ��ाची मा�हती देणे 
काय��माची �नयोजन करणे 
राजक�य �श�ाचार जपणे 
मी�ट�ग लावणे अज�डा तयार करणे मी�ट�गची �नरोप देणे 
साहेबां�या वतीने फोन करणे व मा�हती मागवून घेणे
आले�या मा�हती�या वापर आप�या व�र�ाला समजेल
अशा �कारात तयार क�न सादर करणे 
एखा�ा काय��माचे ��स��प�क तयार करणे- �ेस �र�लज 
राजक�य काय� अहवाल तयार करणे 
घरातील ���शी संपक�  ठेवणे- �म�मंडळ� नातेवाईक यांचे
वाढ�दवस ए�नवस�री या तारखा आठवण क�न देणे 
अचानक एका वेळेस अनेक कामे करावी लागली शांतपणे
�ाधा�य�म ठरवून मह�वाची कमी-अ�धक करणे 

    आमदार �क�वा खासदार यांचे पीए यांना वरीलपैक� काही   
    कामे कर�याचा अनुभव असणे अ�नवाय� आहे 

भारतात पीएस संदभा�त �वशेष �े�न�ग स�टर नाही
�क�वा �वीय सहा�यक या �वषयावर राजक�य ��ा
कुठला अ�यास�म �क�वा पु�तके उपल� नाही या
�े�ात काम करत असणारे pa काळाबरोबरच
आपली कामे �शकतात मा�हती क�न घेतात ,पी ए
साठ� लागणारे गुण व कौश�य �यांना काही
कालांतराने �ा�त होतात . 

राजक�य ���ची कामे बघताना अ�तशय खबरदारी
ने व चातुया� ने काम करावे लागते ते . आपला नेता
जेवढा मोठा ��स� कामाची ���देखील एवढ�
मोठ� असते ती सांभाळून �याचबरोबर कामाची
गोपनीयता गांभीय� �ल�खत जपावे लागते �याकरता
संपक�  कौश�य अ�तशय मह�वाचे आहे व सवा�त
मह�वाचे व अ�नवाय� �हणजे �व�ासू वृ�ीने काम
करावे लागते . 



पॉ�ल�टकल  PA या  �ेणीत  काम  करत
असताना
�ामु�याने ने�यांचा पीए �हणून काम करत असताना अनेक लोकांशी बोलावे लागते व �यांना बराच वेळ
�ावा लागतो . ब�याचदा लोक साहेबांना भेटून झा�यावर pa ला भेटतात काय काम होते परत सांगतात
�याब�ल काही सूचना देतात व स�व�तर बोलत बसतात . व आप�याला वारंवार फोन क�न आम�या
कामाचे काय झाले काम कुठपय�त आले आहे लवकर कर�याची �वनंती करत असतात . ब�याचदा pa
फोन क�न काम करावे अशी लोकांची अपे�ा असते . फोन करणे प� देणे मा�हती देणे अशा �व�वध
माग�या लोक सतत करत असतात . कुठली काम करत असताना कामाची पूण� मा�हती घेणे व �ोटोकॉल
नुसार काम करणे आ�ण वारी असते . बरेच वेळा व�र�ांना काय काम आहे काम आहे कुठ�या �वभागाचे
आहे व ते कशा प�तीने करावे लागेल याब�ल साहेबांना brifing �ावे लागते . अशी अनेक कामे �व�वध
�कारांनी करावी लागतात व कधीकधी आप�या संयमाची परी�ादेखील होते . 

ब�याचदा ने�यां�या �पयाला अ�धकार �ा�त असतात �यामुळे लोक �यां�याकडून पर�र कामे करावी असा
तगादा लावतात �यावेळ� समोर असलेले काम �याचा �संग व गांभीय� याचे भान ठेवून �नण�य �यावे
लागतात . 

भारतीय राजक�य �व�ेत कधीकधी ने�यांपे�ा खूपच भाव खातात �क�वा चाय से �यादा �कटली गरम
असे टोमणे ऐकावे लागतात �हणून आपण आपले पद व साहेबांचा �वभाव बघून आप�या वाग�यात �क�वा
लोकांशी बोलताना कुणी नाराज होणार नाही �क�वा चुक�चे अंदाज बांधणार नाही याचे भान ठेवावे . 

ब�याचदा साहेबांनीच काही गो�ी सां�गत�या असतात �या ते �वतः लोकांना सांगणे टाळतात �क�वा सांगू
शकत नाही व लोकांची नाराजीला सामोरे जावे लागते अशा वेळेस मा�हती असून देखील सां�गत�या�माणे
बोलावे लागते �क�वा �नरोप �ावे लागतात . 

राजक�य ���चे पीए �हणून काम करत असताना मह�वाचे �टेशनरी �श�के व कागदप�े सांभाळणे
हेदेखील एक मह�वाचे काम आहे अथा�त ती एक जबाबदारी आहे ब�याचदा साहेबांचे लेटरहेड व सही
�श�का यांचा वापर अपरो� क�न काही प�े पाठवली जाऊ शकतात याची खबरदारी घेणे अ�तशय
मह�वाचे आहे . �यामुळे राजक�य �ॉ�लेम येऊ शकतात . 

राजक�य �हणून काम करत असताना फ� नेता व जनता एवढाच कामाचा नसतो तर �यात �व�वध
�कार�या ��� व सं�ांची देखील संपक�  व संबंध येतो . सरकारी ऑ�फसर , खाजगी कंप�या , सामा�जक
सं�ा , म�हला गट , �व�ा�या�चे �� व संघटना , पालक वग� , सी�नयर �सट�जन , कलाकार अशा �कार�या
���ची भेट�गाठ� होत राहतात यासाठ� या सव� �कार�या लोकांशी बोल�याचा अनुभव पूव�पासून असेल
तर यो�यच नाहीतर �याला संयमाने या सवा�शी बोलावे लागेल . 

याचा संबंध रोजचे रोज येणा�या ��� �हणजे �याचे व�र� ऑ�फसमधील �टाफ �शपाई �लक�  �ाय�हर
इतर पीए राजक�य काय�कत� प�कार प�ांतग�त व�र� ��� , या सवा�शी आप�याला आनंदाचे संभाषण
करता यायला हवे या�या जर तणाव असेल तर रोज�नशी�या कामात �याचा प�रणाम होतो . 

राजक�य pa �शकलेला असावा ही आज�या काळाची गरज आहे . क�युटर इं�जी भाषा मा�हती व
तं��ान �व�वध मोबाईल व सॉ�टवेअर ॲ��लकेशन याचे �ान असणे तर मह�वाचे आहे . �या�माणे
आप�या ने�याचे काय��े� वाढत जाते �याच�माणे पीएला नवीन नवीन गुण आ�मसात करावे लागतात .


