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सन २००७-०८ मध्ये सरळसेवा प्रववष्ट अवियंत्यासंाठी महाराष्टर अवियावंिकी प्रविक्षर् प्रबोविनी, नाविक मार्ण त  

आयोवित प्रवतष्टापर् प्रविक्षर्ात सहिागी झालेले प्रविक्षर्ार्थी (तुकडी क्र.-१) 
 
 

इमा आप: शिवतम ॥ 
इमा सव वस्य भशेिजी ॥ 
इमा राष्ट र् स्य वशध वशि ॥ 

“हे पाणी अत्रं्त पवित्र आहे, हे पाणी सिाांच े संिर्यक आहे, हे पाणी राष्ट र्ाची िरिरा् करते” अस ेिरुण सकू्तातील 
ऋचांमध्र् ेनमदु आहे. र्ा तीन िाक्र्ातच पाण्र्ाविषर्ीची आपली संस्कृती सामािलेली आहे. जलसपंदा वििागामध्र् ेकाम करत 
असताना र्ा माध्र्मातनु राष्ट र्ाच्र्ा िरिरा्ीमध्र्े खारीचा िा्ा उचलण्र्ाची संर्ी वमळाल्र्ाचा आम्हाला नेहमीच अविमान िा्त 
असतो. मात्र र्ाची सरुुिात झाली ती महाराष्ट र् लोकसिेा आर्ोगाने वद. ५ ि ६ फेब्रिुारी २००५ दरम्र्ान घतेलेल्र्ा महाराष्ट र् 
अविर्ांवत्रकी सिेा परीके्षपासनु...  

र्ा परीके्षचा अंवतम वनकाल जाहीर झाल्र्ानंतर वद. १० सप् े्ंबर २००७ रोजी आम्ही जलसपंदा वििागामध्र् ेप्रिशे केला, 
तवे्हापासनु आजतागार्त वििागामध्र् ेअनके अनिुि आले आहेत. जलसपंदा वििागामध्र् ेप्रिशे करतानाच प्रथम आमची ओळख 
झाली ती महाराष्ट र् अविर्ांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवर्नी, नावशक र्ा संस्थेची... अजनुही तो पवहला वदिस मला स्पष्ट् आठितो. मे् ाच्र्ा 
प्रिशेद्वारापासनु सबुक रांगोळी काढण्र्ात आली होती आवण आम्ही सिागहृात स्थानापन्न झाल्र्ािर मे् ाचे तत्कालीन संचालक मा. 
श्री. नारार्णराि घगु ेर्ांनी आमच ेस्िागत केले. वििागाचे तत्कालीन सवचि मा. श्री. व्रं्क्राि गार्किाड र्ांनी त्र्ाप्रसंगी आर्ोवजत 
उद्घा्न कार्यक्रमामध्र् ेआम्हाला मागयदशयन केले होत.े त्र्ांनी वििागात प्रिशे केल्र्ाबद्दल आमचे स्िागत करुन वििागाचा इवतहास ि 
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आतापर्ांत केलेल्र्ा आव्हानात्मक कामांचा उल्लेख करुन आम्हाला िविष्टर्ातील कामांच्र्ा जबाबदारीची जाणीि करुन वदली होती. 
त्र्ानंतर सिय प्रवशक्षणाथींच्र्ा ितीने मी मनोगत व्र्क्त करताना म्हणालो होतो की वििागातील सिोच्च पदािरील अवर्काऱ्र्ाने 
आमच्र्ासारख्र्ा निप्रिवेशत अवर्काऱ्र्ांना वदलेल्र्ा र्ा मागयदशयनामुळे वििागात काम करार्ला उजाय वमळाली ि िरीष्ट्ांच्र्ा 
मागयदशयनाखाली आम्ही वििागाची प्रवतमा उजळिण्र्ासाठी वनश्चचत प्रर्त्न करु. 

१० सप् े्ंबर २००७ र्ा वदिसांपासनु त े९ सप् े्ंबर २००८ पर्ांतच्र्ा आमच्र्ा एक िषायच्र्ा प्रवशक्षणाची सरुुिात अशाप्रकारे 
झाली. र्ा एक िषायच्र्ा कालािर्ीमध्र् ेआम्ही महाराष्ट र् अविर्ांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवर्नी, नावशक अंतगयत तसेच के्षत्रीर् स्तरािर विविर् 
वठकाणी प्रवशक्षण घतेले. र्ा दरम्र्ान सिय काही आलबेल होत ेअस ेम्हणण्र्ाचे र्ाररष्ट्य मी करणार नाही, मात्र आहे त्र्ा पररश्स्थतीमध्र्े 
जे काही करण्र्ासारखे होत ेत ेसिय तत्कालीन संचालक श्री. घगु ेि त्र्ांच्र्ा व्मन ेमन:पिुयक केले. त्र्ांच्र्ामळेु आमच्र्ा प्रवशक्षण 
कार्यक्रमाला वदशा वमळाली होती ि आम्हाला र्ोग्र् ते प्रवशक्षण वमळाि,े आमची गरैसोर् होऊ नर्,े र्ासाठी त ेसतत स्ित: के्षत्रीर् 
स्तरािरील अवर्काऱ्र्ांना सवुचत करत होत.े प्रवशक्षण देणारे देत होत ेआवण (काही) घणेारे घते होत.े मात्र आता वििागात काम 
करताना लक्षात र्तेे की, ज्र्ा उदे्दशान ेमहाराष्ट र् अविर्ांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवर्नी, नावशक र्ा संस्थेची स्थापना वद. २० म े१९६४ साली 
“अविर्ांवत्रकी अवर्कारी महाविद्यालर्” र्ा नािाने झाली होती, ती उद्दीष्ट्ये पणुय करण्र्ात संस्थेला वनश्चचतच काही अंशी र्श प्राप्त 
झालेले आहे तथावप, अजनुही मोठा पल्ला गाठार्चा आहे. 

जलसपंदा ि साियजवनक बांर्काम वििागातील सरळसिेा प्रविष्ट् अवर्काऱ्र्ांचा प्रवतष्ट्ापण प्रवशक्षण कार्यक्रम आर्ोवजत 
करण,े सिय तांवत्रक अविरं्त्र्ांना आिचर्क त ेपार्ाितु ि विशषे प्रवशक्षण देण,े अविरं्त्र्ांसाठी अवनिार्य असलेली अहयता/व्र्ािसावर्क 
परीक्षा घणे ेर्ा प्रकाराची प्रमखु काम ेर्ा संस्थेमाफय त गलेी ५० िषय अविरत केलेली आहेत. प्रवशक्षणाची तत्िसरणी अभ्र्ासली असता, 
आपल्र्ा लक्षात र्ते ेकी प्रवशक्षण म्हणजे ससुवुत्रत पध्दतीन ेअविितृ्ती, कल, संकल्पना, ज्ञान, िवुमका ि कौशल्र् प्राप्त करुन त्र्ाद्वारे 
कार्यक्षमतमेध्र् ेवनरंतन प्रगती करण ेएिढा व्र्ापक विचार र्ामध्र्े केलेला आहे. मे् ाच्र्ा बाबतीत उपलब्र् मावहतीिरुन मागील पन्नास 
िषायच्र्ा कालािर्ीमध्र् े मे् ा तसेच संस्थेअंतगयत असलेल्र्ा प्रादेवशक प्रवशक्षण कें द्र (RTC) र्ांचे माध्र्मातनु समुारे वदड लक्ष 
अविरं्त्र्ांना ५००० पके्षाही जास्त प्रवशक्षण कार्यक्रमांच्र्ा माध्र्मातनु प्रवशवक्षत करुन आजतागार्त समुारे १० लाख प्रवशक्षणाथी मनुष्टर् 
वदिस वनवमयती करण्र्ात आली आहे. संख्र्ात्मक दृष्ट्या मे् ाने वनश्चचतच चांगली कामवगरी बजािलेली आहे. सध्र्ाच्र्ा स्पर्ायत्मक 
र्गुामध्र् े संख्र्ात्मक कामवगरीसोबतच गणुात्मकदृष्ट्याही सिाांवगण वििचेण होण ेआिचर्क आहे असे मला िा्त.े र्ा संस्थेची 
आिचर्कता ही आजच्र्ा मानि संसार्न विकासाच्र्ा दृष्ट्ीने वनश्चचतच महत्िाची आहे मात्र संस्थेची गणुात्मक कामवगरी ि त्र्ामुळे 
वििागास वमळणारा परतािा हे तपासण्र्ासाठी र्ोग्र् त ेकार्यतंत्र विकवसत करण्र्ाची आता गरज वनमायण झाली आहे. विशषेत: 
सध्र्ाच्र्ा मावहती ि तंत्रज्ञानाच्र्ा र्ुगामध्र् ेअविरं्त्र्ांना प्रवशक्षणासाठी प्रत्र्क्ष नावशक र्थे ेउपश्स्थत राहुनच चाकोरीबद्द पध्दतीने वदले 
जाणारे प्रवशक्षण दरुवशक्षण अथिा ई-लवनांगच्र्ा माध्र्मातनु देऊन, वदलेल्र्ा प्रवशक्षणामळेु के्षत्रीर् स्तरािरील कामकाजामध्र् े वकती 
कार्यक्षमता िाढ झाली हे तपासण ेआिचर्क आहे, अस ेमला िा्त.े  

श्व्हजन-२०२० च्र्ा वनवमत्ताने र्ा विषर्ािर सध्र्ा वििागातील िरीष्ट् अवर्काऱ्र्ांची चचाय सरुु आहे. महाराष्ट र् अविर्ांवत्रकी 
प्रवशक्षण प्रबोवर्नी, नावशक र्ा संस्थेची जडणघडण अवर्क सियसमािशेक ि कार्यक्षम करण्र्ासाठी परीितयन आिचर्क असनु, त्र्ासाठी 
र्ोग्र् ती पाऊले उचलण्र्ात र्ते आहेत. र्ासाठीच Government Process Re-engineering (GPR) र्ा कार्यग्ाची स्थापना 
करण्र्ात आली असनु त्र्ािर प्रवशक्षण विषर्क प्रणाली अवर्क सु् सु् ीत, कार्यक्षम ि मावहती ततं्रज्ञानाच्र्ा िापरास अनकुुल 
करण्र्ासाठी वनर्ोजन केले असनु, र्ाची फळे र्ते्र्ा कालािर्ील सिाांना जाणितीलच. मात्र हे सार्त असताना के्षत्रीर् स्तरािरुनही 
प्रवशक्षणाच्र्ा बाबतीत असलेला उदासीन दृष्ट्ीकोण दरु होण ेआिचर्क आहे. बऱ्र्ाचदा प्रवशक्षणाथी स्ित:च “आम्हाला प्रवशक्षणासाठी 
पाठविले” अस ेम्हणत नाि नोंदणी करत असतात आवण र्ातनु “पाठिलो म्हणनु आलो” हा चुकीचा दृष्ट्ीकोन वनदशयनास र्ेतो. ही 
मनोितृ्ती बदलिनु प्रवशक्षणाथींनी “मी संबंवर्त विषर्ामध्र्े िरीि ज्ञान प्राप्त करार्ला र्थेे आलो आहे, आवण त्र्ाचा फार्दा मला पुढे 
काम करताना होणार आहे”, ही पे्ररणा घऊेनच प्रवशक्षणासाठी आल्र्ास, त्र्ाचा फार्दा संस्थेस ि प्रवशक्षणाथी र्ा दोघांसह वििागास 
ि पर्ायर्ाने सियसामान्र् नागररकांना होईल. एकंदर परुिठा आवण मागणी (Supply and Demand) र्ा दोन्ही बाजंुनी र्ोग्र् त ेपरीितयन 
होण ेआिचर्क आहे. संस्थेच्र्ा बाबतीत ते त्र्ांच्र्ा कार्यपध्दतीमरु्न तर प्रवशक्षणाथींच्र्ा बाबतीत ते त्र्ांच्र्ासह त्र्ांच्र्ा िरीष्ट्ांच्र्ा 
दृष्ट्ीकोनातनु प्रवतत होण ेआिचर्क िा्त.े  

ततै्तरीर्ोपवनषदामध्र् ेगरुुकुलामरु्न गहृस्थाश्रमामध्र् ेपदापयण करणाऱ्र्ा तरुणास केलेल्र्ा उपदेशामध्र् े“स्वाध्यायान्मा प्रमद:” 
हे सिुावषत नमदु आहे. महाराष्ट र् अविर्ांवत्रकी सिेा परीक्षा उत्तीणय होऊन जलसंपदा वििागामध्र् े पदापयण करणाऱ्र्ा अविरं्त्र्ासाठी 
देखील त ेचपखल लाग ुआहे आवण कदावचत त्र्ामळेुच महाराष्ट र् अविर्ांवत्रकी प्रवशक्षण प्रबोवर्नी, नावशक र्ा संस्थेच्र्ा बोर्वचन्हाखाली 
त ेमवुद्रत करण्र्ात आलेले असाि.े त्र्ाचा अथय “अभ्र्ासात आळस करु नका” असा असनु र्ा सिुावषताचा अंवगकार प्रत्र्ेकाने करण े
आिचर्क आहे, अस ेमला िा्त.े 

लहान तोंडी मोठा घास घतेल्र्ाबद्दल् क्षमा मागनु, संस्थेच्र्ा सिुणय महोत्सिी िषायवनवमत्त, मी र्ा संस्थेचा माजी विद्याथी 
म्हणनु मन:पिुयक शिुचे्छा देतो. र्ते्र्ा ५ िषायमध्र् े संस्थेचा नािलौवकक िाढुन देशातील तांवत्रक के्षत्रातील आघाडीिरील प्रवशक्षण 
संस्थाचं्र्ा र्ादीमध्र् ेही संस्था समाविष्ट् व्हािी हीच अपके्षा र्ा प्रसंगी मी व्र्क्त करतो. प्रस्ततु स्मरवणकेस ि एकंदर सिुणय महोत्सिी 
िषायच्र्ा कार्यक्रमाचे आर्ोजन केल्र्ाबद्दल मी आर्ोजकांचे अविनंदन करतो. 

जर् वहंद, जर् महाराष्ट र् ! 


