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तु हांला माह त आहे का?

“मला वाटते हा हॉ ह यो य आहे - कदा चत 
हे मा या व र ठ ऑपरेटरला वचारणे यो य 
होईल. नको तो य त असेल. पण मला खा ी 
आहे क  हे बरोबर आहे"
“मला खा ी आहे क  मी केलेले कॅ यलेुशन 
बरोबर आहे, परंत ुजर मी याब दल वचारले 
तर मी मूख ठरेन. यापे ा मी घेतले या 
नणयाबरोबर जाईन”

“या इ मटवर ल असलेला आय डी माकं 
वाचणे हणजे खूपच कठ ण काम आहे, परंत ु
तो न क च बरोबर असेल. मी यास कॅ ल शेन 
साठ  ऑफ लाईन घेईन, जर तो चुक चा असेल 
तर ते मला पॅनेल ऑपेरटर सांगेल"
आपण काय वचार करतो आ ण आपण काय जाणतो? याम ये काय फरक आहे - खूपच ! आपण जे करतो त े
आप या अनभुवावर आधा रत आहे. (चांगले कंवा वाईट) आ ण जे बरोबर अस याचे आठवत.े यामुळे आप याकडून 
चुका हो या या वाजवी श यता अस ुशकतात. एखाद  गो ट जाणून घे याचा अथ अचूक मा हती आ ण कायप धतींवर 
काय यो य आहे हे ठर व यानसुार काय करणे परंत ु अदंाज करणे कंवा गहृ त धरणे यावर नाह . एखादे काय 
करतेवेळी,  यामधील अपसे स, गळती होणे कंवा एखाद  दघुटना हो याऐवजी या कायास उशीर झालेला बरा तसेच 
ते काय कर यासाठ  उ चत काय आहे याची पु ट  करणे यथाथ ठरेल. 
सी एस बी ने एका आग दघुटनेचे व लेषण (अहवाल . २०१६-०२-आय-येल आ ण ि हडीओ) करतेवेळी हटले आहे क  
हॉ ह दु त करतेवेळी आयसोबु ट लनची गळती झाल  याचे कारण हणजे या हॉ ह सधंभात असलेल  अपरु  
मा हती तसेच सांभा य धो यांचा वचार केलेला न हता. थोड यात ऑपरेटर ला माह त न हते. 

 के मकल ऑपरेशनसाठ  उ च पद वकेची श त 
आव यक असत े- येक वेळी यो य काम यो य 
मागाने करणे. 

 कारखा यातील उ योग मलूभतू नयं ण णाल  
कडे गेला आहे पण याह पे ा लोक क या कारे 
काय करतात हे मा हत असणे खूप मह वाचे आहे. 

 आपण काय काम करता हे मह वाचे नाह  त े
यो य र या करणे मह वाचे आहे. काह  चुका 
इतरांपे ा शोध यायो य असतात. जर एखा या 
टु  म ये कमी प टता  दस यास कंवा 

कोणतेह  दु प रणाम न दस यास याचे प रणाम 
नर णामंधून कंवा ोसेस वचलनामधून 
याम ये थोडा वेळ जाऊ शकेल. 

 जर आप याला मा हत नसेल आ ण शंका अस यास, फ त 
वचारा! एखादा अपघात हो यापे ा आपण शकंा वचारणे 
चांगले जर  यामधून आपले अ ान दसले तर  चालेल. 
आपण वचारले या सम येमधून याचा श णासाठ  
तसेच पनुमु यांकनासाठ  तसेच आप या नाचें पर ण 
क न  इतरांना याचा फायदा होतो

 आप या कामासंदभात असले या सव यांबाबत वतःस 
मा हती क न ठेवा. जर आप याला वरोधाभास दस यास 
वर ल मु दा ल ात ठेवा. 

 आपण कोठे चुकतो याकड े ल  देणा या लोकाचंा आदर 
करा. ती एक कारची मदत आहे अपमान नाह ! यावेळी 
आपण दसु यां या चुका पाहतो यांना वचार क ते काय 
बरोबर करताहेत का? 

एखाद  य ती 
नणय कसा घेते?
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