जे फदरामचे आशे ते भोजा !
वकाऱी भॉर्निंगलॉक लरून ऩयत मेत अवताना नगयऩालरकेच्मा वपाई काभगायाांचा घोऱका गप्ऩा भायत उबा अवरेरा
ददवरा. एकूण ८-१० जण (ऩरु
ु ऴ ल स्त्रिमा लभऱून ) आऩाऩरे झाडू शातात ककां ला काखेत धरून आयाभात गप्ऩा भायत शोते.
आवऩावचा ऩरयवय तवाच अस्लच्छ शोता. यस््मालय, यस््माच्मा कडेरा, दक
ु ानाांच्मा दायात, कागदाांचे फोऱे , कचया बयरेल्मा
प्रास्त्रस्िक पऩळव्मा,वाये तवेच शोते. शे काभगाय भात्र दव
ु ऱ्माच्मा गालारा आल्मावायखे उबे शोते. जलऱऩाव अधाा ताव उबा
याशून भी लाि ऩाशत शोतो, आत्ता काभारा वरु
ु लात कयतीर, भग कयतीर. ऩण आश्चमााची गोष्ट म्शणजे थोड्माच लेऱाने
वाये जण आऩाऩल्मा भागााने र्नघन
ू गेर.े कचया तवाच शोता. जलऱऩाव २-३ तावाांनी भी ्माच यस््माने ऑकपवरा र्नघरो
तेव्शाशी कचया तवाच शोता.
भाझ्मा भते दश योजचीच ऩरयस्त्रस्थती अवते आणण मारा कोणीशी वशभत शोईर की शे अवेच अवते. आऩणशी जलऱऩाव गश
ृ ीत
धयरे आशे की शे अवेच अवते आणण अवेच चारामचे. अवे का ? शा प्रश्न दे खीर ऩडणे फांद झारे आशे . खये तय योजच्मा काभाची
भोजदाद जेथे शोत नाशी तेथे अवेच काभ चारामचे. भी जेव्शा लेगलेगळ्मा कायखान्मात ट्रे र्नांग द्यामरा जातो तेव्शा र्तथल्मा
प्र्मेकाच्मा काभाची योजची भोजदाद कळी कयामची माचे Control Charts,Check List तमाय कयामरा लळकलतो. लय
ददरेल्मा उदाशयणात वपाई काभगाय ्माांच्मा योजगायापलऴमी ,शक्कापलऴमी जेलढे जागरूक अवतीर तेलढे च ते नेभन
ू
ददरेल्मा काभापलऴमी अवतीर, तय भाझे गाल स्लच्छ,र्निनेिके व्शामरा आणण ठे लामरा ककतीवा लेऱ रागेर? खये तय
्माांच्मा काभाची भोजदाद कयणे खऩ
ू वोऩे आशे . प्र्मेकारा पलबाग लािून ददरेरे अवतात. प्र्मेकारा भाककिंग केरेरे ऩोते
ददरे ल गोऱा केरेरा कचया ्माांनी ्मात बरून ठे लरा. ऩालरकेची गाडी मेऊन तो घेऊन जाईर आणण वऩ
ु यलामजय लजन
करून प्र्मेकाच्मा चािा लय लरशीर. प्र्मेकाने भदशन्माबयात ककती काभ केरे ते वशज भोजता मेईर. ल ्मात वध
ु ायणा
कयण्माकरयता िागेि दे खीर दे ता मेईर. अथाात माभध्मे अवे कयण्माची प्राभाणणक इच्छा शली आणण नोंदीशी प्राभाणणक
अवामरा शव्मात. खये च काम गांभत मेईर ते ऩशा,गाल स्लच्छ शोईर आणण प्र्मेकाराच माचा अलबभान दे खीर लािे र.
गालातीर पलपलध वांस्था,नागरयक वाये च मारा शातबाय रालतीर.
केलऱ स्लच्छतेचेच नव्शे तय कोणतेशी काभ भोजामरा वरु
ु लात केरी तय ्मात वध
ु ायणा कयणे ळक्म शोते. “Measure that
you want to improve” अवे म्शिरेच आशे . काभाची भोजदाद शोताना एक चूक शोण्माची ळक्मता अवते, ती म्शणजे
आऩण काम शले ते भोजण्माऩेषा काम चुकरे ते भोजण्माकडे ओढा अवतो. मावाठी (PPI) Positive Performance
Indication System लाऩयता मेत.े माभध्मे प्र्मेक काभाच्मा पलबागाकडून आऩल्मारा काम शले ते ठयपलणे आलश्मक अवते.
कोण्माशी पलबागाचा 'PPI' भाांडण्माकरयता खारीर कामाऩद्धती लाऩयाली.
- काम शले तेच भोजा म्शणजे Yield भोजा Rejection नको. उदा.१०% चुकरे म्शणण्माएलजी ९० % फयोफय आशे अवे भोजा.
-्मा पलबागाच्मा काभाांची ल जफाफदाऱ्माांची मादी करून ्माांची गण
ु लत्ता भोजण्माचे ऩरयभाण ठयला. उदा. लयीर उदाशयणात
प्र्मेक काभगायाने ककती ककरो कचया गोऱा केरे ते भोजता मेईर.
- पलबागातीर वलाच काभाांची भोजदाद कया म्शणजे पलबागप्रभख
ु ाऩावन
ू अकुळर काभगायाऩमिंत वाये च कोणाराशी लगऱू
नका.
- तेच भोजा ज्माचे तम्
ु शारा पलश्लेऴण (Analysis) कयता मेईर. “Data not analyzed is waste”.
- प्र्मेक लेऱच्मा भोजदादीचे आकडे वाऱ्माांचे, वाऱ्माांना कऱतीर अवे, ठयपलरेल्मा ददलळी एखाद्या परकालय प्रदलळात कया
उदा. दय आठलड्माच्मा एखद्या लायी अथला दय भदशन्माच्मा एखद्या तायखेरा.
- प्र्मेकाच्मा काभाची Standard चेकलरस्ि आणण Control Chrats फनला. शे तभ
ु च्मा भदतीने ्माचे
्माराच फनलू द्यात.
- भोजदादीचे आकडे वभाधानकायक नवतीर तय दोऴायोऩ करू नका. ्माच्माळी वध
ु ायणा कयण्मापलऴमी चचाा कया. ्मावाठी
्मारा भदत कया, प्रेयणा दमा. फषीव ऩैळाच्माचां स्लरुऩात शले अवे नाशी, ते ळाब्फावकी ककां ला लयीष्ठावभोय कौतक
ु मा
स्लरूऩातशी अवू ळकते.
- फक्षषवाांचा आनांद वला िीभरा वाजया करू दमात.

मावाठी खारीरप्रभाणे वलावाधायण format लाऩरू ळकता.
उद्योगाचे नाल
पलबागाचे नाल
#

ददनाांक
काम भोजदाद केरे ते

ऩरयभाण

एकूण गोऱा केरेरा कचया

1

ककरो
ककरो

2

प्रभख
ु ाचे नाल
उदिष्ट प्रभाण

जानेलायी पेब्रल
ु ायी

प्र्मष प्रभाण

भाचा

250

250

250

200

240

260

प्र्मेकाच्मा काभाचे एक चेकलरस्ि खारीरप्रभाणे फनपलता मेईर .
उद्योगाचे नाल
पलबागाचे नाल

पलबाग प्रभख
ु

भदशना

वाध्म
योजचे काभ

#

लायां लारयता

1

पलबाग १० भधीर कचया झाडणे.

2

कचया ऩो्मात बरून ठे लणे.

3

आऩण गोऱा केरेल्मा कचऱ्माचे लजन नोंद

वोभ

भांगऱ

तायीख

तायीख

फध
ु

तायीख

योज/आठददलवा/दयभशा

कयणे.

माप्रकायचे PPI Chart आणण Checklist योजच्मा योज बयल्मा जातात आणण ्मा मोग्म अवतात मालय रष अवणे गयजेचे अवते.
मा रष ठे लण्मात वशजता अवाली, मोग्म ळब्दातच वभज द्याली. KPI (Key Performance Indicators) उ्ऩादन प्रकिमेचे

भोजभाऩ कयतात तय, PPI मोग्म यीतीने भाांडरे अवता, कभाचाऱ्माांच्मात शोणाया वकाया्भक फदर भोजतात्त. ऩगायलाढ,
प्रभोळन मालेऱी माांचा उऩमोग प्रगती ऩत्रकावायखा शोतो. आणण स्लत्चे ऩयीषण स्लत्च करू ळकतो आणण लेऱोलेऱी
वध
ु ायणाांवाठी प्रलत्त
ृ शोऊ ळकतो.

PPI उ्कृष्ट ऩरयणाभ तेव्शाच दाखलते , जेव्शा अवेर,

- प्राभाणणक इच्छा - जफाफदायीने ल आनांदाने काभ कयण्माची
- प्राभाणणक नोंदी

- काभात आणण नोंदीभध्मे वात्म

- पलश्लेऴणभध्मे वात्म आणण ऩायदळाकता

- वाांर्घक प्रलत्त
ु े जाण्माऩेषा वलािंनी ऩढ
ु े जाण्माची.
ृ ी - कोणाच्मातयी ऩढ

लभर्नऴ उभयाणी .
Lean Black Belt
Soiutions Kaizen Management Systems
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