
 
 
 

“Reflection Workshop on Training Needs” 
 

कायगशाळा वटप््णी 
 

कायालयीन कामकाजाि सुधारणा घडिून आणण्यासाठी अवधकारी ि कमयचारी यांना िेळोिेळी विविि 
विषयाांिरील प्रविक्षणे विली जातात. याकवरता कें द्र, राज्य तसेच बाह्ययांत्रणेद्वारा भरघोस अिगसहाय िेण्यात येते. 
आपल्या कायालयािील प्रविक्षण ३ प्रकारचे असिे. िांवत्रक, प्रिासकीय ि व्यक्तिमत्ि विकासासंबंधी. प्रवशक्षण 
हे िेर्िेर्ळ्या िेळेला त्या प्रविक्षणाच्या विर्षयानुसार ि अवधकारी कमयचारी यांच्या संिर्य ि उपलब्धिा विचारात 
घेऊन िेर्िेर्ळ्या कालािधीि विले जािे.  

यामुळे त्या त्या व्यतिीची समज सुधारिे ि त्याचा आपोआपच कायालयाला फायिा होिो. पण िो फायिा झाला 
वक नाही? काय फायिा होणे अपेवक्षि होिे ? त्यामुळे संस्थात्मक पािळी िर काही भरघोस प्रर्िी झाली का ? 
अश्या अपेक्षा िा सांवनयांत्रण केले जाि नाहीि. प्रविक्षणाकवरता िेळ, श्रम, वनिी या सिांची रु्ांतिणूक होत 
असलयाने येऊ घातलेले प्रवशक्षणे अवधक सूत्रबद्ध रीिीने आयोवजत करण्याकवरता सखोल विचार करायचा 
झाल्यास संस्थेला कोणत्या वििेने प्रर्िी करायची आहे हे आधी ठरिून त्या प्रर्िीसाठी हािभार लािणाऱ्या 
प्रविक्षणाची रचना करणे ितय आहे.  

भूजल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणेच्या vision विर्षयी आपला आराखडा ियार आहे. सिर vision अक्स्ित्िाि 
येण्यासाठी कोणिी क्षमिा बांधणी करािी याविर्षयी विचार करणे आिा संयुक्तिक होईल. राष्ट्रीय जलविज्ञान 
प्रकल्पाखाली प्राप्ि वनधीिून अवधकारी कमयचारी यांचा सिाना काययप्रिण करणारा दृष्ट्िीकोन विकवसि व्हािा ि 
त्यांची व्यिस्थापकीय कौिल्ये सुधारून त्यांनी प्राप्ि संसाधानामिेच अवधक पवरणामकारक काम करण्यासाठी 
उत्साहाने पुढे यािे आवण आ्ली यांत्रणा वह एक नव्या युर्ािील प्रश्न सोडिण्यासाठी सुसज्ज यंत्रणा बनािी, 
अवधकारी कमयचारी यांनी उत्साहाने निनिी आव्हाने पार करािी ि हा िासनाचा एक सविय (proactive) विभार् 
बनिा यासाठी संस्थेची एकवत्रिरीत्या भूवमका विकवसि करणारी प्रविक्षणे आयोवजत करणे प्रस्िाविि आहे.  

या प्रविक्षणाची रचना करण्यापूिी अवधकारी कमयचारी यांच्या मनािील कामा विर्षयीच्या अडचणी, पुढाकार न 
घेण्याची करणे, िवरष्ट्ठ कवनष्ट्ठ ि सहकायाक्वििायीचे समाज, संिािाि येणारे अडथळे नेमकेपणाने जाणून घेणे 
आिश्यक आहे. अनेक िांवत्रक कौिल्ये असूनही समजुिी/ रै्रसमजुिीमुळे वकत्येक िेळेला सिय अवधकारी 
कमयचारी यांची  पूणय क्षमा िापरली जाि नाही. अनेक समजुिी मुळािून उखडून काढून कायालयीन सांस्कृती 
सुधारल्यावििाय व्यतिी सुधारून उपयोर् होि नाही. या समजुिींिर काम करून डेवलरे्िन, वरस्क िेककर्, 
इनोव्हेिन याच्या पद्धिी संस्थेमध्ये रुजिणे आिश्यक आहे. यासाठी संस्थेिील विविष्ट्ठ समजुिी ि त्याचा 
कामािर होणारा पवरणाम समजून घेण्यासाठी एक संस्थात्मक स्िरािर एक आत्मपरीक्षण करणारी काययिाळा 
घेणे प्रस्िाविि करण्यात आलेली आहे.  

या काययिाळेि लक्षाि आलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणत्या स्िरािर कोणिे प्रविक्षण िेऊन अथिा इिर 
सहाय्यकारी व्यिस्था वनमाण करून योग्य वििा पकडिा येईल िे ठरििा येईल. यासाठी सिय स्िरािरील अवधकारी 
/ कमयचारी यांची  प्रविक्षण काययक्रमाची रूपरेर्ष बनिण्यासाठी सिर कायगशाळेमिे आ्ा्लया स्तरािर तयार 
केलेलया वटप््णी / मावहतीसह सहभार् द्यािा. 


