Lean Makes Win…..!!!!
-मैत्रय
े ी उमराणी, 8975755282
श्री ऑटो कंपोनंट्स प्रा. लि. (नाव बदििंय) कंपनीचं एका मोठ्या MNC कंपनी साठी vendor registration
झाल्यामुळे कंपनी मधिे सगळेच खूप आनंदात होते. कंपनी मध्ये एकूण पाच पाटट नसट, प्रत्येक जण वेग वेगळे
डीपाटट मेंट बघतात. एकूण च कंपनी एकदम नीट नेटकी, रे गुिर १S, २S, ३S करतात, व त्याचा च फायदा

registration िा झािा असा ते सगळयांना कौताकाने सांगत. कंपनी ची कमी वेळात खप
ू प्रगती चािू होती.
Registration झाल्या नंतर साधारण पंधरा एक ददवसांनी कंपनी मधून फोन आिा आणण भेटायिा बोिाविं.
अचानक फोन आल्यामळ
ु े मिा काही कळे ना कक काय झािंय आणण सरू पण चचंताजनक वाटिा. मग मी माझा
काम आटपून दप
ु ारी च factory वर गेिे. ततथे गेल्यावर समजिे कक नववन customer िा झािेिी सगळी
डीिेवरी परत आिी होती, मख्
ु य २ कारणांनी, एक म्हणजे वेळेत डीिेवरी न झाल्याने आणण काही quality च्या
कारणाने. परत आिेल्या मािा सोबत आिेिी डेबबट नोट ही कंपनी िा परवडणारी नव्हती.
वेळेत डीिीवरी न झाल्याची कारणं आम्ही शोधू िागिो. जेव्हा आम्ही चचाट सुरु केिी तेव्हा दटम कडून सांगण्यात
आिा कक आम्हािा माणसं व machines कमी पडतायत व त्यामुळे प्रोडकशन कमी होतंय आणण वे ळेत पूणट होऊ
शकत नाही. त्या साठी आम्हािा ज्यादा माणसं िागतीि अशी मागणी ही management कडे केिी. ही सगळी
चचाट मी ततथे च बसून ऐकत होते. त्यांचा झाल्यावर मी त्यांना म्हटिं, “ तुमचं म्हणणं ठीक आहे . तुम्ही रोज
ततथे काम करता व त्यामुळे तुम्हांिा जास्त मादहती असेि, फक्त काहीही ठरवायच्या आधी आपण आपिी प्रोसेस
एकदा observe करू आणण अभ्यास करू. मग त्या नंतर आपण एकत्र बसून ठरवू काय करायचं ते.” माझ्या ह्या
म्हणण्यािा िगेच मान्यता आिी आणण आम्ही प्रोसेस फ्िॉ मांडायिा घ्यायचा ठरविे.
ठरल्याप्रमाणे आम्ही सगळी प्रोसेस लिहून काढिी आणण शौप िा प्रोसेस बघण्यासाठी गेिो. सगळी प्रोसेस आम्ही

sequence नी observe करत गेिो १०० कंपोनंट्स च्या batch साठी. प्रोसेस observe करताना आम्ही प्रत्येक
operation साठी दोन मुख्य वेळा मोजल्या – Cycle Time व
process Lead Time.
Cycle Time म्हणजे त्या operation साठी िागणारा actual
वेळ आणण Process Lead time म्हणजे एक प्रोसेस पूणट
संपवन
ू पढ
ु च्या operation िा जाण्यासाठी िागणारा वेळ.
तो data आम्ही जेव्हा कागदावर मांडिा तेव्हा तो असा ददसत
होता शेजारी दाखवल्याप्रमाणे ददसत होता.
हा data जेव्हा आम्ही पादहिा तेव्हा असं िक्षात आिा कक आपिे
सगळे cycle times seconds मध्ये आहे त आणण प्रोसेस cycle
times मात्र काही लमतनटांमध्ये....!!!!
Total cycle time : 4.008 min
Total process time : 3.5 hrs

हे जेव्हा मी सगळयांना एकत्र घेऊन दाखविं तेव्हा कुणािा काही कळे ना आणण हा data काय सांगतोय हे जाणन
ू
घ्यायिा सगळे उत्सुक झािे.
हा data काय सांगतो हे समजन
ू घेण्यासाठी lean मधल्या दोन अत्यंत महतवाच्या concept आपल्यािा समजन
ू
घेतल्या पादहजेत असं मी त्यांना सांगायिा सरु
ु वात केिी; आणण त्या म्हणजे Value and Non Value.

Value: Value is anything for which customer is ready to pay. अशी कुठिीही गोष्ट ज्या साठी तुमचा

customer तम्
ु हांिा पैसे दे ऊ इच्छीतो. थोडक्यात अशी कुठिीही प्रोसेस ज्यामळ
ु े product चा shape, fit ककं वा
characteristic बदिते.

Non Value: Any activity for which customer is not ready to pay. अशी कुठिीही गोष्ट ज्या साठी तुमचा
customer तम्
ु हांिा पैसे दे ऊ इच्छीत नाही. अशी जी कुठिीही activity ककं वा प्रोसेस ज्यामळ
ु े product मध्ये
काहीही फरक पडत नाही.
“आता ह्या दोन गोष्टींचा ववचार आपण आपल्या data मध्ये करायचं म्हटिं तर तम
ु च्या cycle time साठी
तुम्हांिा customer पैसे दे त असतो, ना कक प्रोसेस lead time साठी. म्हणजे customer आपल्यािा फक्त 4
लमतनटांचे पैसे दे तोय आणण त्याच कामासाठी आपण 3.5 तास घेतोय...!!!!” मी असं सांगत होते आणण सगळे
थोड्या आश्चयटकारक नजरे ने बघत होते. मी पुढे बोिू िागिे, “ आपण कुठिीही सवटसाधारण प्रोसेस घेतिी तर
त्यात 70% ककं वा जास्त non value added गोष्टी असतात आणण 30% ककं वा कमी value added गोष्टी
असतात.”
“ त्या 70% मध्ये प्रामुख्याने
असणाऱ्या गोष्टी ज्यांना lean मध्ये
7 waste म्हणतात त्या म्हणजे
TIMWOOD – Transportation,

Inventory, Motion, Waiting,
Over Production, Over
Processing, Defects. ह्या सगळया
गोष्टींसाठी आपल्यािा customer
पैसे दे त नाही.” मिा अजूनही
सगळयांच्या चेहऱ्यावर प्रश्न चचन्ह ददसत होतं. “ आपण जर आपल्या प्रोसेस मध्ये ह्या गोष्टी शोधल्या तर
आपल्यािा दोन machines मध्ये Transportation ददसेि, machine च्या आधी आणण नंतर WIP ( Work In
Process) Inventory आहे , आपल्या workers ची प्रचंड Motion अनेक कारणांनी होते, प्रत्येक machine च्या
आधी material प्रोसेस साठी Wait करताना सापडेि. ह्या सगळया कारणांनी आपिा कामाचा वेळ अनावश्यक
वाढतोय. आणण म्हणून च ४ min च्या कामािा आपण ३.५ तास घेतोय...!!!”
हे सगळयांना थोडं फार पटतंय असा वाटत होतं, पण एक शाशंकता वाटत होती. ही दरू करण्यासाठी मी एक खेळ
घ्यायचा ठरविं. सगळया िोकांमध्ये दोन teams केल्या आणण १० कागदाची ववमानं बनवायची order ददिी.
ववमान बनवण्यासाठी 5 process आम्ही identify केल्या आणण त्या प्रमाणे िोकांना कामं वाटून ददिी. एका
team िा सांचगतिं तुम्ही पदहिी प्रोसेस सगळया १० ववमानांसाठी करायची आणण मग दस
ु ऱ्या प्रोसेस िा द्यायचं.
सगळी कडे १० च्या batch मध्ये प्रवास करायचा. तसंच दस
ु ऱ्या team िा सांचगतिं कक तम्
ु ही पदहिी प्रोसेस एका
ववमानासाठी साठी करायची आणण िगेच पुढे द्यायचं दस
ु ऱ्या operation साठी. असा एक एक ववमानाचा प्रवास

करायचा. वेळ सगळयांना 5 लमतनटं ददिा. 5 लमतनटांच्या शेवटी पादहिं तर पदहल्या team ची 5 च ववमानं झािी
होती आणण दस
ु ऱ्या team ची मात्र सगळी order पूणट झािेिी म्हणजेच १० ववमानं झािेिी..!! जेव्हा असं का
झािं त्यांना ववचारिं तेव्हा तेच म्हटिे कक, “१० एकदम करत असल्यामळ
ु े waiting वाढत होतं आणण म्हणन
ू वेळ
जास्त िागिा. “ हे म्हणता च त्यांच्या िक्षात आिा आपल्या factory मध्ये काय चुकतंय आणण आपिा वेळ
जास्त का वाढतोय.
आता आपण काय करायचं आणण कसे करायचे असा प्रश्न सगळयांना पडिा. मग मी पुढे बोिू िागिे कक,
”आपल्यािा आपल्या factory मधिे non value added activities कमी करायिा िागतीि आणण हे च lean
सांगत. “
“value added गोष्टींचा वेळ कमी करण्यापेक्षा non value added गोष्टींवर focus करून त्या कमी करायच्या.
आणण आपल्या factory मध्ये त्या म्हणजे प्रामुख्याने Transportation, Inventory, Motion, Waiting. मग आता
आपल्यािा ह्या कमी करायच्या असतीि तर काय करायिा पादहजे ?” बराच वेळ शांतता होती, कुणी काही च
बोित नव्हतं.
मग त्यांचा एक जुना operator पटकन
म्हणािा कक, “ िई सोपं हाय. आपण जे
ववमान बनवायिा केिं तेच करायचं आणण
येक येक component पढ
ु े नायचा.” हे
म्हटल्या म्हटल्या सगळे एकदम आश्चयाटनं
सगळे बघायिा िागिे. सगळयांच्या मनात
अनेक प्रश्न.. असं कधी होतं का factory
मध्ये.. तो खेळ होता.. कामात कसे शक्य
आहे ...
मग त्या वर supervisor म्हटिा, “ ह्या
machine वरून त्या machine वर
component फेकायचे का.. हे असं factory मध्ये नाही होऊ शकत.” ह्या च गोष्टीिा production head नी
पण दज
ु ोरा ददिा. परत तो operator म्हटिा, “ त्यात काय machines हिवायची..” आता मात्र सगळे पूणट
चककत झािे आणण ह्या म्हाताऱ्यािा वेड िागिंय.. असं होत नसतं.. असे म्हणू िागिे.
जेव्हा आपण lean मधिं कुठिं ही टूि वापरायच ठरवतो तेव्हा ह्या अशा reactions येणं स्वाभाववक असतां.
कारण shopfloor वरच्या बदिा पेक्षा डोक्यामधिा बदि आणण आपल्या ववचारात मधिा बदि सगळयात अवघड
असतो.आणण तो च व्हायिा वेळ िागतो. layout मध्ये बदि करायिा machines हिवणं सोपं असतां पण ववचार
बदिणं अवघड. मग आम्ही एक trail घायची ठरविी आणण त्यासाठी आम्हािा िगेच management नी
परवानगी ददिी.
त्या साठी आम्ही ददवस ठरविा आणण त्या ददवशी आम्ही machines मधिे बबन साठीचे conveyor काढिे.
आणण machines च्या मध्ये operator उभे केिे component पास करायिा machine टू machine. असं
केल्यावर िक्षात आिा कक Gas Filling operation िा component साठताय्त आणण waiting वाढतंय. तसंच

pre packing activity िा पण होतंय. आमचा प्रयोग २०० component चा ३ तासात संपिा. आम्ही सगळे परत
एकत्र जमिो काय काय झािं ह्याची चचाट करायिा.
Gas Filling िा येऊन सगळं अडकत होतं. हे सगळयांना िक्षात आिा. मग मी बोिू िागिे, “ आता आपण
lean मधिी अजून एक term लशकू, ती म्हणजे Bottleneck.
Bottleneck : That operation that decides pace of the process is bottleneck i.e the operation with

highest cycle time. तुमच्या प्रोसेस मधल्या सगळयात जास्त वेळ िागणाऱ्या operation िा bottleneck असं
म्हणतात.
आपल्या प्रोसेस मध्ये bottleneck म्हणजे gas कफलिंग आणण pre packing आहे . आता आपल्यािा जर एक
एक component पुढे न्ह्यायचा असेि तर ह्या दोन्ही चा स्पीड वाढून आधी च्या प्रोसेस ना match व्हायिा
पादहजे. ते आपण कसे करू शकतो का ते आता आपल्यािा बघायिा पादहजे.” सगळे परत ववचारात पडिे. pre
packing हे पूणट पणे manual आहे व त्यासाठी जर एक operator जास्त ददिा तर काम होईि असं सगळयांचा
मत पडिं आणण आम्ही ते करून बघायचं ठरविं. आता प्रश्न gas कफलिंग opertion चा होता. तेव्हा team
मधिे maintainence head म्हटिे, “ मी machine चं fixture असं बदिू शकेन कदाचचत कक एका वेळेस २
जॉब्स चा gas filling होईि. पण मिा हे करून बघावं िागेि आणण ह्या साठी मिा एक आठवडा िागेि.”
सगळयांनी मान्यता ददिी आणण पुढच्या trail ची date एका आठवड्या नंतर ठरविी.
Trail च्या आदल्या ददवशी मी फोन करून fixture झािंय ह्याची खात्री करून घेतिी. ह्या वेळेस trail िा
management team नी सांचगतिं machines हिवून trail घेऊ. ह्यािा production supervisor ची थोडी
नाराजी होती पण management नी सांचगतल्या मळ
ु े पयाटय नव्हता. २ तासात सगळयांनी लमळून सगळी
machines लशफ्ट केिी आणण trail घ्यायिा तयार झािे.
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अशा प्रकारे आम्ही परत १०० components ची trail घेतिी आणण १ तास 5 लमतनटे मध्ये सगळे components
OK झािे होते. म्हणजेच शन्
ू य rejection होतं. कारण एक एक component पुढे alyawar िगेच चेक होत होता
आणण batch ची वाट बघावी िागत नव्हती.

सगळयांनी टाळया वाजवन
ू team चा कौतक
ु केिं आणण मी सगळयांना सांचगतिं तम्
ु ही जी ही trail success
केिीत त्यािा lean भाषे मध्ये ‘Single Piece Flow’ असं म्हणतात. सगळयांनी cake कापून celebration केिं
आणण machines त्याचं जागी fix केिी.
आज पण त्या कंपनी मध्ये ह्याच पद्धतीने काम चािते आणण आता त्यांची productivity ४१% नी वाढिी आणण
त्यांना customer कडून त्या वषीचं productivity award लमळािं.
Lean चा कुठिाही टूि वापरताना हे जरूर िक्षात ठे वा कक तुमच्या team िा जास्तीत जास्त involve करून
घ्या, त्यांच्या कडून solutions घ्यायचा प्रयत्न करा. तुम्ही त्यांना उत्तरा पयंत जरूर न्ह्या पुन उत्तर त्यांना च दे ऊ
दे त. ह्याने त्यांना motivation लमळते आणण management िा sustainable results...!!

