
 

 

 

 

 

 

""""िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा' ' ' ' 
हणतेय सिचनच �े�
हणतेय सिचनच �े�
हणतेय सिचनच �े�
हणतेय सिचनच �े�    

( ( ( ( हेमंत ऊ�व�रेषे हेमंत ऊ�व�रेषे हेमंत ऊ�व�रेषे हेमंत ऊ�व�रेषे ) ) ) )     
कोण 
हणतंकोण 
हणतंकोण 
हणतंकोण 
हणतं, , , , सिचनपे!ा लारा �े� आहेसिचनपे!ा लारा �े� आहेसिचनपे!ा लारा �े� आहेसिचनपे!ा लारा �े� आहे? ? ? ? इयान चॅपेलइयान चॅपेलइयान चॅपेलइयान चॅपेल, , , , किपलदेवकिपलदेवकिपलदेवकिपलदेव, , , , इ(ान खान आिण असेच खेळाड अधूनमधून अशी िवधाने इ(ान खान आिण असेच खेळाड अधूनमधून अशी िवधाने इ(ान खान आिण असेच खेळाड अधूनमधून अशी िवधाने इ(ान खान आिण असेच खेळाड अधूनमधून अशी िवधाने ूू ूू
करतात खरेकरतात खरेकरतात खरेकरतात खरे; ; ; ; पण 2यामागे शा4ीय अ5यास असतो की कवळ पूव�7हपण 2यामागे शा4ीय अ5यास असतो की कवळ पूव�7हपण 2यामागे शा4ीय अ5यास असतो की कवळ पूव�7हपण 2यामागे शा4ीय अ5यास असतो की कवळ पूव�7हेे ेे ? ? ? ? सिचन आिण लाराची शा4ीय कसो8ांवर तुलना करीत सिचन आिण लाराची शा4ीय कसो8ांवर तुलना करीत सिचन आिण लाराची शा4ीय कसो8ांवर तुलना करीत सिचन आिण लाराची शा4ीय कसो8ांवर तुलना करीत 
िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा :णाली 
हणतेय सिचनच �े�  िस�मा :णाली 
हणतेय सिचनच �े�  िस�मा :णाली 
हणतेय सिचनच �े�  िस�मा :णाली 
हणतेय सिचनच �े� ................................    
ि<कटवर चचा� करायला भारतीय कधीही तयार असताति<कटवर चचा� करायला भारतीय कधीही तयार असताति<कटवर चचा� करायला भारतीय कधीही तयार असताति<कटवर चचा� करायला भारतीय कधीही तयार असतातेे ेे . . . . एखा@ा िवजयाने ते आनंदाBया िशखरावर असतातएखा@ा िवजयाने ते आनंदाBया िशखरावर असतातएखा@ा िवजयाने ते आनंदाBया िशखरावर असतातएखा@ा िवजयाने ते आनंदाBया िशखरावर असतात, , , , तर एखा@ा तर एखा@ा तर एखा@ा तर एखा@ा 
पराभवाने ते दःखाBया खाईत लोटले जातातपराभवाने ते दःखाBया खाईत लोटले जातातपराभवाने ते दःखाBया खाईत लोटले जातातपराभवाने ते दःखाBया खाईत लोटले जातातुु ुु . . . . ते खेळाडंवरचे :ेम आिण रागही अगदी टोकाला जाऊन EयF करतातते खेळाडंवरचे :ेम आिण रागही अगदी टोकाला जाऊन EयF करतातते खेळाडंवरचे :ेम आिण रागही अगदी टोकाला जाऊन EयF करतातते खेळाडंवरचे :ेम आिण रागही अगदी टोकाला जाऊन EयF करतातूू ूू . . . . िवG विवG विवG विवG व    
करंडक HपधIतील बांगलादेशिवKLBया अनपेि!त आिण मानहानीकारक पराभवामुळे या चाह2यांची घोर िनराशा झालीकरंडक HपधIतील बांगलादेशिवKLBया अनपेि!त आिण मानहानीकारक पराभवामुळे या चाह2यांची घोर िनराशा झालीकरंडक HपधIतील बांगलादेशिवKLBया अनपेि!त आिण मानहानीकारक पराभवामुळे या चाह2यांची घोर िनराशा झालीकरंडक HपधIतील बांगलादेशिवKLBया अनपेि!त आिण मानहानीकारक पराभवामुळे या चाह2यांची घोर िनराशा झाली. . . . या या या या 
पराभवाला जबाबदार कोणपराभवाला जबाबदार कोणपराभवाला जबाबदार कोणपराभवाला जबाबदार कोण, , , , यावर पुOकळ चचा� कली गेलीयावर पुOकळ चचा� कली गेलीयावर पुOकळ चचा� कली गेलीयावर पुOकळ चचा� कली गेलीेे ेे . . . . यासाठी 7ेग चॅपेलयासाठी 7ेग चॅपेलयासाठी 7ेग चॅपेलयासाठी 7ेग चॅपेल, , , , राहल Qिवड की संघातील राहल Qिवड की संघातील राहल Qिवड की संघातील राहल Qिवड की संघातील ुु ुु """"विर�विर�विर�विर�' ' ' ' खेळाड खेळाड खेळाड खेळाड ूू ूू
जबाबदार आहेतजबाबदार आहेतजबाबदार आहेतजबाबदार आहेत, , , , यावर अनेक वाद झडलेयावर अनेक वाद झडलेयावर अनेक वाद झडलेयावर अनेक वाद झडले. . . . या सव� वादांत भर 
हणूनच कायया सव� वादांत भर 
हणूनच कायया सव� वादांत भर 
हणूनच कायया सव� वादांत भर 
हणूनच काय, , , , इयान चॅपेल यांनी एक िवधान कलेइयान चॅपेल यांनी एक िवधान कलेइयान चॅपेल यांनी एक िवधान कलेइयान चॅपेल यांनी एक िवधान कलेेे ेे , , , , की की की की """"Tायन Tायन Tायन Tायन 
लारा सिचनपे!ा सरस खेळाड आहेलारा सिचनपे!ा सरस खेळाड आहेलारा सिचनपे!ा सरस खेळाड आहेलारा सिचनपे!ा सरस खेळाड आहेूू ूू !' !' !' !' खरंच का वHतुिHथती अशी आहेखरंच का वHतुिHथती अशी आहेखरंच का वHतुिHथती अशी आहेखरंच का वHतुिHथती अशी आहे? ? ? ? कीकीकीकी, , , , 7ेगBया हकालपWीBया रागातून इयानचे हे िवधान 7ेगBया हकालपWीBया रागातून इयानचे हे िवधान 7ेगBया हकालपWीBया रागातून इयानचे हे िवधान 7ेगBया हकालपWीBया रागातून इयानचे हे िवधान 
आहेआहेआहेआहे? ? ? ? अधूनमधून सिचनिवषयी वेगवेगळी मते EयF कली जातातअधूनमधून सिचनिवषयी वेगवेगळी मते EयF कली जातातअधूनमधून सिचनिवषयी वेगवेगळी मते EयF कली जातातअधूनमधून सिचनिवषयी वेगवेगळी मते EयF कली जातातेे ेे , , , , 2यामागे काही शा4ीय अ5यास असतो2यामागे काही शा4ीय अ5यास असतो2यामागे काही शा4ीय अ5यास असतो2यामागे काही शा4ीय अ5यास असतो, , , , की Hवतःचेच पूव�7ह की Hवतःचेच पूव�7ह की Hवतःचेच पूव�7ह की Hवतःचेच पूव�7ह 
अशा :कारे EयF होत असतातअशा :कारे EयF होत असतातअशा :कारे EयF होत असतातअशा :कारे EयF होत असतात? ? ? ? िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा :णाली या :G ना िस�मा :णाली या :G ना िस�मा :णाली या :G ना िस�मा :णाली या :G नाचे शा4ीय अ5यास कXन िनरपे! उZर देऊ शकतेचे शा4ीय अ5यास कXन िनरपे! उZर देऊ शकतेचे शा4ीय अ5यास कXन िनरपे! उZर देऊ शकतेचे शा4ीय अ5यास कXन िनरपे! उZर देऊ शकते. . . . काय आहे काय आहे काय आहे काय आहे 
हे उZर हे उZर हे उZर हे उZर ? ? ? ?     
    
मला ि<कट आिण 2यातील गंुतागंुतीचे अितशय जुजबी [ान आहेमला ि<कट आिण 2यातील गंुतागंुतीचे अितशय जुजबी [ान आहेमला ि<कट आिण 2यातील गंुतागंुतीचे अितशय जुजबी [ान आहेमला ि<कट आिण 2यातील गंुतागंुतीचे अितशय जुजबी [ान आहेेे ेे , , , , हे मी कबूल करतोहे मी कबूल करतोहे मी कबूल करतोहे मी कबूल करतो; ; ; ; पण मी िस� सपण मी िस� सपण मी िस� सपण मी िस� स िस�मा EयवHथापन पLतीचा  िस�मा EयवHथापन पLतीचा  िस�मा EयवHथापन पLतीचा  िस�मा EयवHथापन पLतीचा 
अ5यासक आहेअ5यासक आहेअ5यासक आहेअ5यासक आहे. . . . िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा गुणवZा :णाली मािहतीचे िवG ले िस�मा गुणवZा :णाली मािहतीचे िवG ले िस�मा गुणवZा :णाली मािहतीचे िवG ले िस�मा गुणवZा :णाली मािहतीचे िवG लेषण कर\यास व समHयेचे मूळ कारण शोध\यास अनेक षण कर\यास व समHयेचे मूळ कारण शोध\यास अनेक षण कर\यास व समHयेचे मूळ कारण शोध\यास अनेक षण कर\यास व समHयेचे मूळ कारण शोध\यास अनेक 
सं]याशा4ीय पLती वापरतेसं]याशा4ीय पLती वापरतेसं]याशा4ीय पLती वापरतेसं]याशा4ीय पLती वापरते. . . . 2याआधारे 2याआधारे 2याआधारे 2याआधारे """"िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा' ' ' ' आप^याला भारतीय ि<कटचे दखणे शोध\यास मदत कX शकल काआप^याला भारतीय ि<कटचे दखणे शोध\यास मदत कX शकल काआप^याला भारतीय ि<कटचे दखणे शोध\यास मदत कX शकल काआप^याला भारतीय ि<कटचे दखणे शोध\यास मदत कX शकल काुु ुु ेे ेे , , , , 
याचे उZर शोधण् याचा हा एक :य2नयाचे उZर शोधण् याचा हा एक :य2नयाचे उZर शोधण् याचा हा एक :य2नयाचे उZर शोधण् याचा हा एक :य2न. . . .     
    
""""िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा' ' ' ' :णालीम�ये कोणतेही िनOकष� हे वHतुिन� असावे लागतात व सं]याशा4ाBया िनयमानुसार पारखून मगच ते मा`य :णालीम�ये कोणतेही िनOकष� हे वHतुिन� असावे लागतात व सं]याशा4ाBया िनयमानुसार पारखून मगच ते मा`य :णालीम�ये कोणतेही िनOकष� हे वHतुिन� असावे लागतात व सं]याशा4ाBया िनयमानुसार पारखून मगच ते मा`य :णालीम�ये कोणतेही िनOकष� हे वHतुिन� असावे लागतात व सं]याशा4ाBया िनयमानुसार पारखून मगच ते मा`य 
करता येतातकरता येतातकरता येतातकरता येतात. . . . 
हणजेच 
हणजेच 
हणजेच 
हणजेच """"पुरावा आहे कापुरावा आहे कापुरावा आहे कापुरावा आहे का?' ?' ?' ?' याचा पाठपुरावा करावा लागतोयाचा पाठपुरावा करावा लागतोयाचा पाठपुरावा करावा लागतोयाचा पाठपुरावा करावा लागतो. . . . निशबानेनिशबानेनिशबानेनिशबाने, (, (, (, (http://www.cricinfo/statsguru) http://www.cricinfo/statsguru) http://www.cricinfo/statsguru) http://www.cricinfo/statsguru) या या या या 
संकतHथळावर ि<कटबqल मािहतीचा :चंड खिजना उपलrध आहेसंकतHथळावर ि<कटबqल मािहतीचा :चंड खिजना उपलrध आहेसंकतHथळावर ि<कटबqल मािहतीचा :चंड खिजना उपलrध आहेसंकतHथळावर ि<कटबqल मािहतीचा :चंड खिजना उपलrध आहेेे ेे ेे ेे . . . . मी या मािहतीचे िवG लेमी या मािहतीचे िवG लेमी या मािहतीचे िवG लेमी या मािहतीचे िवG लेषण कर\यास काही िस� सषण कर\यास काही िस� सषण कर\यास काही िस� सषण कर\यास काही िस� स िस�मा  िस�मा  िस�मा  िस�मा 
साधने वापXन पािहलीसाधने वापXन पािहलीसाधने वापXन पािहलीसाधने वापXन पािहली. . . . इतर कोण2याही िस� सइतर कोण2याही िस� सइतर कोण2याही िस� सइतर कोण2याही िस� स िस�मा :क^पा:माणेच या मािहतीचे िवG ले िस�मा :क^पा:माणेच या मािहतीचे िवG ले िस�मा :क^पा:माणेच या मािहतीचे िवG ले िस�मा :क^पा:माणेच या मािहतीचे िवG लेषण षण षण षण """"िमनीटॅबिमनीटॅबिमनीटॅबिमनीटॅब' ' ' ' िकंवा 2यासार]या िकंवा 2यासार]या िकंवा 2यासार]या िकंवा 2यासार]या 
सॉtटवेअरम�ये कर\यापूवu पुOकळ काम करावे लागलेसॉtटवेअरम�ये कर\यापूवu पुOकळ काम करावे लागलेसॉtटवेअरम�ये कर\यापूवu पुOकळ काम करावे लागलेसॉtटवेअरम�ये कर\यापूवu पुOकळ काम करावे लागले. ". ". ". "िमनीटॅबिमनीटॅबिमनीटॅबिमनीटॅब' ' ' ' हे िस� सहे िस� सहे िस� सहे िस� स िस�मा :क^पात वापरले जाणारे एक लोकि:य  िस�मा :क^पात वापरले जाणारे एक लोकि:य  िस�मा :क^पात वापरले जाणारे एक लोकि:य  िस�मा :क^पात वापरले जाणारे एक लोकि:य 
सॉtटवेअर आहेसॉtटवेअर आहेसॉtटवेअर आहेसॉtटवेअर आहे. . . . या सव� िवG लेया सव� िवG लेया सव� िवG लेया सव� िवG लेषणातून काही मनोरंजक मािहती बाहेर आलीषणातून काही मनोरंजक मािहती बाहेर आलीषणातून काही मनोरंजक मािहती बाहेर आलीषणातून काही मनोरंजक मािहती बाहेर आली. . . . आपण एक िदवसीय आंतरराvीय ि<कटमधील आपण एक िदवसीय आंतरराvीय ि<कटमधील आपण एक िदवसीय आंतरराvीय ि<कटमधील आपण एक िदवसीय आंतरराvीय ि<कटमधील ww ww ेे ेे
भारताची कामिगरी पाहभारताची कामिगरी पाहभारताची कामिगरी पाहभारताची कामिगरी पाहूूूू. . . . या िवG लेया िवG लेया िवG लेया िवG लेषणातून मी काही :G नांषणातून मी काही :G नांषणातून मी काही :G नांषणातून मी काही :G नांची उZरे शोध\याचा :य2न कलाची उZरे शोध\याचा :य2न कलाची उZरे शोध\याचा :य2न कलाची उZरे शोध\याचा :य2न कलाेे ेे ----        
    
भारताची आजपयzतची एक िदवसीय आंतरराvीय साम`यांमधील कामिगरी कशी आहेभारताची आजपयzतची एक िदवसीय आंतरराvीय साम`यांमधील कामिगरी कशी आहेभारताची आजपयzतची एक िदवसीय आंतरराvीय साम`यांमधील कामिगरी कशी आहेभारताची आजपयzतची एक िदवसीय आंतरराvीय साम`यांमधील कामिगरी कशी आहेww ww ? ? ? ?     
मायदेशापे!ा परदेशात आपली कामिगरी िकती खराब होतेमायदेशापे!ा परदेशात आपली कामिगरी िकती खराब होतेमायदेशापे!ा परदेशात आपली कामिगरी िकती खराब होतेमायदेशापे!ा परदेशात आपली कामिगरी िकती खराब होते? ? ? ?     
राहल Qिवड चांगला कण�धार आहे कायराहल Qिवड चांगला कण�धार आहे कायराहल Qिवड चांगला कण�धार आहे कायराहल Qिवड चांगला कण�धार आहे कायुु ुु ? ? ? ?     
7ेग चॅपेल यांना :िश!क नेमणे िकतपत यो�य होते7ेग चॅपेल यांना :िश!क नेमणे िकतपत यो�य होते7ेग चॅपेल यांना :िश!क नेमणे िकतपत यो�य होते7ेग चॅपेल यांना :िश!क नेमणे िकतपत यो�य होते? ? ? ?     
सिचनला पुढील कण�धार िनवडायचे कासिचनला पुढील कण�धार िनवडायचे कासिचनला पुढील कण�धार िनवडायचे कासिचनला पुढील कण�धार िनवडायचे का? ? ? ?     
Tायन लारा हा सिचन त|डलकरपे!ा सरस आहे कायTायन लारा हा सिचन त|डलकरपे!ा सरस आहे कायTायन लारा हा सिचन त|डलकरपे!ा सरस आहे कायTायन लारा हा सिचन त|डलकरपे!ा सरस आहे कायुु ुु ? ? ? ?     
    
बहतेक िवG लेबहतेक िवG लेबहतेक िवG लेबहतेक िवG लेुु ुु षण आिण िनOकष� हे षण आिण िनOकष� हे षण आिण िनOकष� हे षण आिण िनOकष� हे १९७४ १९७४ १९७४ १९७४ पासून पासून पासून पासून २००७२००७२००७२००७Bया िवG वBया िवG वBया िवG वBया िवG व करंडक HपधIपयzत खेळले^या साम`यांवर आधािरत आहेत करंडक HपधIपयzत खेळले^या साम`यांवर आधािरत आहेत करंडक HपधIपयzत खेळले^या साम`यांवर आधािरत आहेत करंडक HपधIपयzत खेळले^या साम`यांवर आधािरत आहेत. . . . 
भारताने भारताने भारताने भारताने १९७४ १९७४ १९७४ १९७४ पासून खेळले^या एकण पासून खेळले^या एकण पासून खेळले^या एकण पासून खेळले^या एकण ूू ूू ६४६ ६४६ ६४६ ६४६ साम`यांची मािहती िवG लेसाम`यांची मािहती िवG लेसाम`यांची मािहती िवG लेसाम`यांची मािहती िवG लेषणासाठी वापरली आहेषणासाठी वापरली आहेषणासाठी वापरली आहेषणासाठी वापरली आहे. . . .     
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भारतीय संघाची कामिगरी भारतीय संघाची कामिगरी भारतीय संघाची कामिगरी भारतीय संघाची कामिगरी     

    

एकिदवसीय साम`यामधील कामिगरी पािहली तर आपली िजंकायची सरासरी एकिदवसीय साम`यामधील कामिगरी पािहली तर आपली िजंकायची सरासरी एकिदवसीय साम`यामधील कामिगरी पािहली तर आपली िजंकायची सरासरी एकिदवसीय साम`यामधील कामिगरी पािहली तर आपली िजंकायची सरासरी ४७ ४७ ४७ ४७ ट� येते ट� येते ट� येते ट� येते ेे ेे ((((आलेख आलेख आलेख आलेख ११११) ) ) ) हा आलेख वाचताना हा आलेख वाचताना हा आलेख वाचताना हा आलेख वाचताना 
काही गोvी समजून घेणे आवG यकाही गोvी समजून घेणे आवG यकाही गोvी समजून घेणे आवG यकाही गोvी समजून घेणे आवG यक आहेक आहेक आहेक आहे. . . . िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा भाषेत या आलेखास  िस�मा भाषेत या आलेखास  िस�मा भाषेत या आलेखास  िस�मा भाषेत या आलेखास """"कंटोल चाट�कंटोल चाट�कंटोल चाट�कंटोल चाट�ww ww ' ' ' ' 
हटले जाते
हटले जाते
हटले जाते
हटले जाते. . . . कंटोल चाट�म�ये कंटोल चाट�म�ये कंटोल चाट�म�ये कंटोल चाट�म�ये ww ww
सं]याशा4ाBया िनयमानुसार दोन िनयं�ण रेषा सं]याशा4ाBया िनयमानुसार दोन िनयं�ण रेषा सं]याशा4ाBया िनयमानुसार दोन िनयं�ण रेषा सं]याशा4ाBया िनयमानुसार दोन िनयं�ण रेषा ((((Control Limits) Control Limits) Control Limits) Control Limits) काढ^या जातातकाढ^या जातातकाढ^या जातातकाढ^या जातात. . . . या िनयं�ण रेषा िविशv खा�ी पातळीने या िनयं�ण रेषा िविशv खा�ी पातळीने या िनयं�ण रेषा िविशv खा�ी पातळीने या िनयं�ण रेषा िविशv खा�ी पातळीने 
((((confidance level) confidance level) confidance level) confidance level) काढ^या जातातकाढ^या जातातकाढ^या जातातकाढ^या जातात. . . . या लेखातील सव� कंटोल चाट� या लेखातील सव� कंटोल चाट� या लेखातील सव� कंटोल चाट� या लेखातील सव� कंटोल चाट� ww ww ९५ ९५ ९५ ९५ ट� खा�ी पातळी धXन काढले आहेतट� खा�ी पातळी धXन काढले आहेतट� खा�ी पातळी धXन काढले आहेतट� खा�ी पातळी धXन काढले आहेतेे ेे . . . . याचाच याचाच याचाच याचाच 
अथ� यावXन काढलेले िनOकष� बरोबर अस\याची श� यअथ� यावXन काढलेले िनOकष� बरोबर अस\याची श� यअथ� यावXन काढलेले िनOकष� बरोबर अस\याची श� यअथ� यावXन काढलेले िनOकष� बरोबर अस\याची श� यता ता ता ता ९५ ९५ ९५ ९५ ट� आहेट� आहेट� आहेट� आहेेे ेे . . . . िनयं�ण रेषांमधील अंतर हे गृहीत धरलेली खा�ी िनयं�ण रेषांमधील अंतर हे गृहीत धरलेली खा�ी िनयं�ण रेषांमधील अंतर हे गृहीत धरलेली खा�ी िनयं�ण रेषांमधील अंतर हे गृहीत धरलेली खा�ी 
पातळीपातळीपातळीपातळी, , , , साम`यांची सं]या आिण िजंक\याचे :माण या तीन गोv�वXन ठरतेसाम`यांची सं]या आिण िजंक\याचे :माण या तीन गोv�वXन ठरतेसाम`यांची सं]या आिण िजंक\याचे :माण या तीन गोv�वXन ठरतेसाम`यांची सं]या आिण िजंक\याचे :माण या तीन गोv�वXन ठरते. . . . या रेषांना आपण ल�मणरेषाही 
हणू शकतोया रेषांना आपण ल�मणरेषाही 
हणू शकतोया रेषांना आपण ल�मणरेषाही 
हणू शकतोया रेषांना आपण ल�मणरेषाही 
हणू शकतो. . . . संघाची संघाची संघाची संघाची 
कामिगरी खालBया िनयं�णरेषेपे!ा कमी अस^यास ती कामिगरी खालBया िनयं�णरेषेपे!ा कमी अस^यास ती कामिगरी खालBया िनयं�णरेषेपे!ा कमी अस^यास ती कामिगरी खालBया िनयं�णरेषेपे!ा कमी अस^यास ती """"नेहमीनेहमीनेहमीनेहमी''''पे!ा खराब मानावी लागेलपे!ा खराब मानावी लागेलपे!ा खराब मानावी लागेलपे!ा खराब मानावी लागेल. . . . याउलट वरBया िनयं�णरेषेपे!ा चांगली याउलट वरBया िनयं�णरेषेपे!ा चांगली याउलट वरBया िनयं�णरेषेपे!ा चांगली याउलट वरBया िनयं�णरेषेपे!ा चांगली 
कामिगरी झा^यास कामिगरी झा^यास कामिगरी झा^यास कामिगरी झा^यास """"नेहमीनेहमीनेहमीनेहमी''''पे!ा सरस मानावी लागेलपे!ा सरस मानावी लागेलपे!ा सरस मानावी लागेलपे!ा सरस मानावी लागेल. . . .     
    
आलेखात आलेखात आलेखात आलेखात ((((आलेख आलेख आलेख आलेख ११११) ) ) ) असे िदसतेअसे िदसतेअसे िदसतेअसे िदसते, , , , की एक िदवसीय ि<कटBया :ारंभी आपली कामिगरी एवढी चांगली नEहतीकी एक िदवसीय ि<कटBया :ारंभी आपली कामिगरी एवढी चांगली नEहतीकी एक िदवसीय ि<कटBया :ारंभी आपली कामिगरी एवढी चांगली नEहतीकी एक िदवसीय ि<कटBया :ारंभी आपली कामिगरी एवढी चांगली नEहतीेे ेे . . . . १९८३ १९८३ १९८३ १९८३ Bया Bया Bया Bया 
िवG विवG विवG विवG व करंडक िवजयानंतर आपली कामिगरी बरीच िHथर होत गेली आिण आप^या अपे!ाही वाढ^या करंडक िवजयानंतर आपली कामिगरी बरीच िHथर होत गेली आिण आप^या अपे!ाही वाढ^या करंडक िवजयानंतर आपली कामिगरी बरीच िHथर होत गेली आिण आप^या अपे!ाही वाढ^या करंडक िवजयानंतर आपली कामिगरी बरीच िHथर होत गेली आिण आप^या अपे!ाही वाढ^या. . . . १९८९ १९८९ १९८९ १९८९ आिण आिण आिण आिण १९९७ १९९७ १९९७ १९९७ या या या या 
दोन वषाzतील आपली कामिगरी िनयं�ण रेषेखाली गेलेली िदसतेदोन वषाzतील आपली कामिगरी िनयं�ण रेषेखाली गेलेली िदसतेदोन वषाzतील आपली कामिगरी िनयं�ण रेषेखाली गेलेली िदसतेदोन वषाzतील आपली कामिगरी िनयं�ण रेषेखाली गेलेली िदसते. . . . याचा अथ�याचा अथ�याचा अथ�याचा अथ�, , , , एकण सव�साधारण कामिगरीपे!ा ती खराब होतीएकण सव�साधारण कामिगरीपे!ा ती खराब होतीएकण सव�साधारण कामिगरीपे!ा ती खराब होतीएकण सव�साधारण कामिगरीपे!ा ती खराब होतीूू ूू . . . . 
१९९८ १९९८ १९९८ १९९८ नंतर मा� आपली कामिगरी सात2याने सुमारे नंतर मा� आपली कामिगरी सात2याने सुमारे नंतर मा� आपली कामिगरी सात2याने सुमारे नंतर मा� आपली कामिगरी सात2याने सुमारे ५० ५० ५० ५० ट� � यांट� � यांट� � यांट� � यांBया आसपासच अस^याचे िदसतेBया आसपासच अस^याचे िदसतेBया आसपासच अस^याचे िदसतेBया आसपासच अस^याचे िदसते. . . .     
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िविवध देशांिवKL आपली कामिगरी आलेख <मांक िविवध देशांिवKL आपली कामिगरी आलेख <मांक िविवध देशांिवKL आपली कामिगरी आलेख <मांक िविवध देशांिवKL आपली कामिगरी आलेख <मांक २ २ २ २ म�ये दाखिवली आहेम�ये दाखिवली आहेम�ये दाखिवली आहेम�ये दाखिवली आहे. . . . ऑHटेिलयाऑHटेिलयाऑHटेिलयाऑHटेिलयाww ww , , , , दि!ण आि�का आिण दि!ण आि�का आिण दि!ण आि�का आिण दि!ण आि�का आिण 
पािकHतानिवKL ही कामिगरी पािकHतानिवKL ही कामिगरी पािकHतानिवKL ही कामिगरी पािकHतानिवKL ही कामिगरी ४० ४० ४० ४० ट� � यांट� � यांट� � यांट� � यांहन कमी आहेहन कमी आहेहन कमी आहेहन कमी आहेूू ूू ; ; ; ; मा� इं�लंडिवKL आपली कामिगरी यापे!ा सरस आहेमा� इं�लंडिवKL आपली कामिगरी यापे!ा सरस आहेमा� इं�लंडिवKL आपली कामिगरी यापे!ा सरस आहेमा� इं�लंडिवKL आपली कामिगरी यापे!ा सरस आहे. . . . पािकHतानिवKL पािकHतानिवKL पािकHतानिवKL पािकHतानिवKL 
आप^या सुमार कामिगरीचे कारण म ◌ानिसक दबाव अस\याची श� यआप^या सुमार कामिगरीचे कारण म ◌ानिसक दबाव अस\याची श� यआप^या सुमार कामिगरीचे कारण म ◌ानिसक दबाव अस\याची श� यआप^या सुमार कामिगरीचे कारण म ◌ानिसक दबाव अस\याची श� यता आहेता आहेता आहेता आहे! ! ! !     
    
भारतीय संघ भारतात खेळ^या गेले^या साम`यांत भारतीय संघ भारतात खेळ^या गेले^या साम`यांत भारतीय संघ भारतात खेळ^या गेले^या साम`यांत भारतीय संघ भारतात खेळ^या गेले^या साम`यांत ५७ ५७ ५७ ५७ ट� वेळा िवजयी ठरला आहेट� वेळा िवजयी ठरला आहेट� वेळा िवजयी ठरला आहेट� वेळा िवजयी ठरला आहेेे ेे ; ; ; ; मा� :ितHपधu देशांत हे :माण कवळ मा� :ितHपधu देशांत हे :माण कवळ मा� :ितHपधu देशांत हे :माण कवळ मा� :ितHपधu देशांत हे :माण कवळ ेे ेे ३६ ३६ ३६ ३६ 
ट� आहेट� आहेट� आहेट� आहेेे ेे ! ! ! ! 
हणजे 
हणजे 
हणजे 
हणजे २१ २१ २१ २१ ट� � यांट� � यांट� � यांट� � यांनी कमीनी कमीनी कमीनी कमी! ! ! !     
    
िवजयाचे :माण ऑHटेिलयन संघासाठी मा� भारतापे!ा खूपच सरस आहेिवजयाचे :माण ऑHटेिलयन संघासाठी मा� भारतापे!ा खूपच सरस आहेिवजयाचे :माण ऑHटेिलयन संघासाठी मा� भारतापे!ा खूपच सरस आहेिवजयाचे :माण ऑHटेिलयन संघासाठी मा� भारतापे!ा खूपच सरस आहेww ww . . . . मायदेशात खेळताना ऑHटेिलयाने मायदेशात खेळताना ऑHटेिलयाने मायदेशात खेळताना ऑHटेिलयाने मायदेशात खेळताना ऑHटेिलयाने ww ww ६५ ६५ ६५ ६५ ट� एक ट� एक ट� एक ट� एक ेे ेे
िदवसीय सामने िजंकले आहेतिदवसीय सामने िजंकले आहेतिदवसीय सामने िजंकले आहेतिदवसीय सामने िजंकले आहेत, , , , तर :ितHपधu देशांतही 2यांनी तर :ितHपधu देशांतही 2यांनी तर :ितHपधu देशांतही 2यांनी तर :ितHपधu देशांतही 2यांनी ५७ ५७ ५७ ५७ ट� सामने िजंकलेट� सामने िजंकलेट� सामने िजंकलेट� सामने िजंकलेेे ेे . . . . 
हणजे 2यांचे परदेशांत सामने िजंक\याचे 
हणजे 2यांचे परदेशांत सामने िजंक\याचे 
हणजे 2यांचे परदेशांत सामने िजंक\याचे 
हणजे 2यांचे परदेशांत सामने िजंक\याचे 
:माण भारतापे!ा :माण भारतापे!ा :माण भारतापे!ा :माण भारतापे!ा २१ २१ २१ २१ ट� � यांट� � यांट� � यांट� � यांनी अिधक आहेनी अिधक आहेनी अिधक आहेनी अिधक आहे. (. (. (. (आलेख आलेख आलेख आलेख ३ ३ ३ ३ पाहापाहापाहापाहा) ) ) )     
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7ेग चॅपेल सुमारच 7ेग चॅपेल सुमारच 7ेग चॅपेल सुमारच 7ेग चॅपेल सुमारच     
ही सव� आकडेवारी तपासताना आणखी एक वैिशO8पूण� गोv ल!ात आलीही सव� आकडेवारी तपासताना आणखी एक वैिशO8पूण� गोv ल!ात आलीही सव� आकडेवारी तपासताना आणखी एक वैिशO8पूण� गोv ल!ात आलीही सव� आकडेवारी तपासताना आणखी एक वैिशO8पूण� गोv ल!ात आली, , , , ती 
हणजे कायम वादाBया च<ात अडकलेले ती 
हणजे कायम वादाBया च<ात अडकलेले ती 
हणजे कायम वादाBया च<ात अडकलेले ती 
हणजे कायम वादाBया च<ात अडकलेले 
भारताचे माजी :िश!क 7ेग चॅपेल यांची ऑHटेिलयन क�ान 
हणून कामिगरीभारताचे माजी :िश!क 7ेग चॅपेल यांची ऑHटेिलयन क�ान 
हणून कामिगरीभारताचे माजी :िश!क 7ेग चॅपेल यांची ऑHटेिलयन क�ान 
हणून कामिगरीभारताचे माजी :िश!क 7ेग चॅपेल यांची ऑHटेिलयन क�ान 
हणून कामिगरीww ww ! ! ! ! मातrबर ऑHटेिलयन संघाBया कण�धारांची तुलना मातrबर ऑHटेिलयन संघाBया कण�धारांची तुलना मातrबर ऑHटेिलयन संघाBया कण�धारांची तुलना मातrबर ऑHटेिलयन संघाBया कण�धारांची तुलना ww ww
क^यास 7ेग चॅपेल यांची कामिगरी सवाzत कमी 
हणजे क^यास 7ेग चॅपेल यांची कामिगरी सवाzत कमी 
हणजे क^यास 7ेग चॅपेल यांची कामिगरी सवाzत कमी 
हणजे क^यास 7ेग चॅपेल यांची कामिगरी सवाzत कमी 
हणजे ेे ेे ४६ ४६ ४६ ४६ ट� इतकीच भरतेट� इतकीच भरतेट� इतकीच भरतेट� इतकीच भरतेेे ेे . . . . आलेखात िरकी पॉंिटंगची कामिगरी सरस आलेखात िरकी पॉंिटंगची कामिगरी सरस आलेखात िरकी पॉंिटंगची कामिगरी सरस आलेखात िरकी पॉंिटंगची कामिगरी सरस 
अस^याचे िदसतेअस^याचे िदसतेअस^याचे िदसतेअस^याचे िदसते; ; ; ; मा� 7ेग चॅपेल व िकम �ज यांची कामिगरी कमी अस^याचे िदसतेमा� 7ेग चॅपेल व िकम �ज यांची कामिगरी कमी अस^याचे िदसतेमा� 7ेग चॅपेल व िकम �ज यांची कामिगरी कमी अस^याचे िदसतेमा� 7ेग चॅपेल व िकम �ज यांची कामिगरी कमी अस^याचे िदसतेूू ूू . . . . यावXन असा िनOकष� िनघतोयावXन असा िनOकष� िनघतोयावXन असा िनOकष� िनघतोयावXन असा िनOकष� िनघतो, , , , की की की की 
पॉंिटंगची कामिगरी इतर अनेक कण�धारांपे!ा सरस आहेपॉंिटंगची कामिगरी इतर अनेक कण�धारांपे!ा सरस आहेपॉंिटंगची कामिगरी इतर अनेक कण�धारांपे!ा सरस आहेपॉंिटंगची कामिगरी इतर अनेक कण�धारांपे!ा सरस आहे, , , , तर 7ेग चॅपेल आिण �ज कामिगरी इतर कण�धारांपे!ा कमी :तीची आहेतर 7ेग चॅपेल आिण �ज कामिगरी इतर कण�धारांपे!ा कमी :तीची आहेतर 7ेग चॅपेल आिण �ज कामिगरी इतर कण�धारांपे!ा कमी :तीची आहेतर 7ेग चॅपेल आिण �ज कामिगरी इतर कण�धारांपे!ा कमी :तीची आहेूू ूू . . . . 
िवशेष 
हणजे चॅपेल 2यांBया िवशेष 
हणजे चॅपेल 2यांBया िवशेष 
हणजे चॅपेल 2यांBया िवशेष 
हणजे चॅपेल 2यांBया """"अंडरआम�अंडरआम�अंडरआम�अंडरआम�' ' ' ' च|डफकीबqलही क:िसL आहेतचच|डफकीबqलही क:िसL आहेतचच|डफकीबqलही क:िसL आहेतचच|डफकीबqलही क:िसL आहेतचू ुू ुू ुू ुेे ेे . . . . असे असून 2यांना भारताचा :िश!क आिण आता असे असून 2यांना भारताचा :िश!क आिण आता असे असून 2यांना भारताचा :िश!क आिण आता असे असून 2यांना भारताचा :िश!क आिण आता 
स�ागार 
हणून का नेमलेस�ागार 
हणून का नेमलेस�ागार 
हणून का नेमलेस�ागार 
हणून का नेमले, , , , याचे उZर भारतीय ि<कट िनयं�ण मंडळानेच िदलेले बरेयाचे उZर भारतीय ि<कट िनयं�ण मंडळानेच िदलेले बरेयाचे उZर भारतीय ि<कट िनयं�ण मंडळानेच िदलेले बरेयाचे उZर भारतीय ि<कट िनयं�ण मंडळानेच िदलेले बरेेे ेे ! ! ! !     
    
त|डलकरची कामिगरी कण�धार 
हणून इतर भारतीय कण�धारांBया तुलनेत डावी अस^याचे Hपv िदसतेत|डलकरची कामिगरी कण�धार 
हणून इतर भारतीय कण�धारांBया तुलनेत डावी अस^याचे Hपv िदसतेत|डलकरची कामिगरी कण�धार 
हणून इतर भारतीय कण�धारांBया तुलनेत डावी अस^याचे Hपv िदसतेत|डलकरची कामिगरी कण�धार 
हणून इतर भारतीय कण�धारांBया तुलनेत डावी अस^याचे Hपv िदसतेुु ुु . . . . सिचनला परत कण�धार न सिचनला परत कण�धार न सिचनला परत कण�धार न सिचनला परत कण�धार न 
कलेलेच चांगलेकलेलेच चांगलेकलेलेच चांगलेकलेलेच चांगलेेे ेे ! ! ! ! भारतीय कण�धारांम�ये किपल देवची कामिगरी सवाzत चांगली 
हणजे भारतीय कण�धारांम�ये किपल देवची कामिगरी सवाzत चांगली 
हणजे भारतीय कण�धारांम�ये किपल देवची कामिगरी सवाzत चांगली 
हणजे भारतीय कण�धारांम�ये किपल देवची कामिगरी सवाzत चांगली 
हणजे ५६ ५६ ५६ ५६ ट� सामने िजंक\याची आहेट� सामने िजंक\याची आहेट� सामने िजंक\याची आहेट� सामने िजंक\याची आहेेे ेे . . . . िवG विवG विवG विवG व    
करंडक िजंक\याचा चम2कारही 2याBयाच संघाने कXन दाखिवला होताकरंडक िजंक\याचा चम2कारही 2याBयाच संघाने कXन दाखिवला होताकरंडक िजंक\याचा चम2कारही 2याBयाच संघाने कXन दाखिवला होताकरंडक िजंक\याचा चम2कारही 2याBयाच संघाने कXन दाखिवला होता. . . . अझहKिqनची कामिगरीही अझहKिqनची कामिगरीही अझहKिqनची कामिगरीही अझहKिqनची कामिगरीही ५४ ५४ ५४ ५४ ट� 
हणजे चांगली ट� 
हणजे चांगली ट� 
हणजे चांगली ट� 
हणजे चांगली ेे ेे
मानायला हवीमानायला हवीमानायला हवीमानायला हवी. . . . जडेजाची कामिगरी वरकरणी सरस 
हणजे जडेजाची कामिगरी वरकरणी सरस 
हणजे जडेजाची कामिगरी वरकरणी सरस 
हणजे जडेजाची कामिगरी वरकरणी सरस 
हणजे ६२ ६२ ६२ ६२ ट� िदसली तरी तो कवळ ट� िदसली तरी तो कवळ ट� िदसली तरी तो कवळ ट� िदसली तरी तो कवळ ेे ेे ेे ेे १३ १३ १३ १३ एकिदवसीय साम`यांम�ये एकिदवसीय साम`यांम�ये एकिदवसीय साम`यांम�ये एकिदवसीय साम`यांम�ये 
भारताचा कण�धार होताभारताचा कण�धार होताभारताचा कण�धार होताभारताचा कण�धार होता. . . . राहल Qिवडची कामिगरी सव� कण�धारांBया सरासरीइतकीच 
हणजे राहल Qिवडची कामिगरी सव� कण�धारांBया सरासरीइतकीच 
हणजे राहल Qिवडची कामिगरी सव� कण�धारांBया सरासरीइतकीच 
हणजे राहल Qिवडची कामिगरी सव� कण�धारांBया सरासरीइतकीच 
हणजे ुु ुु ५१ ५१ ५१ ५१ ट� एवढी भरतेट� एवढी भरतेट� एवढी भरतेट� एवढी भरतेेे ेे . . . .     
    
सौरभ गांगुली कण�धार असताना भारताने सौरभ गांगुली कण�धार असताना भारताने सौरभ गांगुली कण�धार असताना भारताने सौरभ गांगुली कण�धार असताना भारताने १४५ १४५ १४५ १४५ पैकी पैकी पैकी पैकी ७६ ७६ ७६ ७६ एकिदवसीय साम`यांत िवजय िमळिवलाएकिदवसीय साम`यांत िवजय िमळिवलाएकिदवसीय साम`यांत िवजय िमळिवलाएकिदवसीय साम`यांत िवजय िमळिवला. (. (. (. (यश यश यश यश ५२ ५२ ५२ ५२ ट�ट�ट�ट�ेेेे) ) ) ) ही कामिगरी ही कामिगरी ही कामिगरी ही कामिगरी 
किपलदेवपे!ा दोन ट� � यांकिपलदेवपे!ा दोन ट� � यांकिपलदेवपे!ा दोन ट� � यांकिपलदेवपे!ा दोन ट� � यांनी कमी तर Qिवडपे!ा एक ट� � यानी कमी तर Qिवडपे!ा एक ट� � यानी कमी तर Qिवडपे!ा एक ट� � यानी कमी तर Qिवडपे!ा एक ट� � याने अिधक आहेने अिधक आहेने अिधक आहेने अिधक आहे. . . . मा� तो भारताला िजंक\याची सवय लावणारा मा� तो भारताला िजंक\याची सवय लावणारा मा� तो भारताला िजंक\याची सवय लावणारा मा� तो भारताला िजंक\याची सवय लावणारा 
आिण िकलर इि`Hटंट कण�धार होताआिण िकलर इि`Hटंट कण�धार होताआिण िकलर इि`Hटंट कण�धार होताआिण िकलर इि`Hटंट कण�धार होता. . . .     
    
तुलना सिचन तुलना सिचन तुलना सिचन तुलना सिचन ----    लाराची लाराची लाराची लाराची     

सिचन आिण लारा यांBयात तुलना कर\याचा :य2न अनेकदा होतोसिचन आिण लारा यांBयात तुलना कर\याचा :य2न अनेकदा होतोसिचन आिण लारा यांBयात तुलना कर\याचा :य2न अनेकदा होतोसिचन आिण लारा यांBयात तुलना कर\याचा :य2न अनेकदा होतो. . . . पण अशी तुलना करणे खरे पण अशी तुलना करणे खरे पण अशी तुलना करणे खरे पण अशी तुलना करणे खरे 

हणजे अवघडच आहे
हणजे अवघडच आहे
हणजे अवघडच आहे
हणजे अवघडच आहे. . . . डावे डावे डावे डावे ----    उजवे करायचे अस^यास काही िनOकष� काढता येतातउजवे करायचे अस^यास काही िनOकष� काढता येतातउजवे करायचे अस^यास काही िनOकष� काढता येतातउजवे करायचे अस^यास काही िनOकष� काढता येतात. . . . लारा लारा लारा लारा २८६ २८६ २८६ २८६ 
एक िदवसीय सामने खेळलाएक िदवसीय सामने खेळलाएक िदवसीय सामने खेळलाएक िदवसीय सामने खेळला, , , , तर सिचन तर सिचन तर सिचन तर सिचन ३७४३७४३७४३७४. . . . सिचनची फलंदाजीची सरासरी आिण म�यांक सिचनची फलंदाजीची सरासरी आिण म�यांक सिचनची फलंदाजीची सरासरी आिण म�यांक सिचनची फलंदाजीची सरासरी आिण म�यांक 
लारापे!ा सुमारे लारापे!ा सुमारे लारापे!ा सुमारे लारापे!ा सुमारे ३३३३....५ ५ ५ ५ धावांनी जाHत आहेधावांनी जाHत आहेधावांनी जाHत आहेधावांनी जाHत आहे. . . . लाराचे सात2य मा� सिचनपे!ा थोडे सरस आहेलाराचे सात2य मा� सिचनपे!ा थोडे सरस आहेलाराचे सात2य मा� सिचनपे!ा थोडे सरस आहेलाराचे सात2य मा� सिचनपे!ा थोडे सरस आहे. . . . सिचनचा सिचनचा सिचनचा सिचनचा 
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सात2यांक सात2यांक सात2यांक सात2यांक ((((Coefficient of variation) Coefficient of variation) Coefficient of variation) Coefficient of variation) ९५९५९५९५....३ ३ ३ ३ ट�ट�ट�ट�ेेेे, , , , तर लाराचा तर लाराचा तर लाराचा तर लाराचा ९८ ९८ ९८ ९८ ट�ट�ट�ट�ेेेे. . . . थोड� याथोड� याथोड� याथोड� यात या त या त या त या 
दोघांBया कामिगरीत फार मोठा फरक अस^याचे िदसत नाहीदोघांBया कामिगरीत फार मोठा फरक अस^याचे िदसत नाहीदोघांBया कामिगरीत फार मोठा फरक अस^याचे िदसत नाहीदोघांBया कामिगरीत फार मोठा फरक अस^याचे िदसत नाही; ; ; ; मा� अितबलवान ऑHटेिलयन संघािवKL सिचनची कामिगरी सरस मा� अितबलवान ऑHटेिलयन संघािवKL सिचनची कामिगरी सरस मा� अितबलवान ऑHटेिलयन संघािवKL सिचनची कामिगरी सरस मा� अितबलवान ऑHटेिलयन संघािवKL सिचनची कामिगरी सरस ww ww
अस^याचे िदसून येतेअस^याचे िदसून येतेअस^याचे िदसून येतेअस^याचे िदसून येते. . . . ऑHटेिलयािवKL ऑHटेिलयािवKL ऑHटेिलयािवKL ऑHटेिलयािवKL ww ww ५० ५० ५० ५० साम`यांत लाराने साम`यांत लाराने साम`यांत लाराने साम`यांत लाराने ३९ ३९ ३९ ३९ धावांBया सरासरीने तीन शतक काढली आहेतधावांBया सरासरीने तीन शतक काढली आहेतधावांBया सरासरीने तीन शतक काढली आहेतधावांBया सरासरीने तीन शतक काढली आहेतेे ेे , , , , तर तर तर तर ४७ ४७ ४७ ४७ 
साम`यांत सिचनने साम`यांत सिचनने साम`यांत सिचनने साम`यांत सिचनने ४६ ४६ ४६ ४६ धावांचा सरासरीने सात शतक काढली आहेतधावांचा सरासरीने सात शतक काढली आहेतधावांचा सरासरीने सात शतक काढली आहेतधावांचा सरासरीने सात शतक काढली आहेतेे ेे ! (! (! (! (आलेख आलेख आलेख आलेख ६६६६) ) ) ) एकंदरीत सिचनने एकंदरीत सिचनने एकंदरीत सिचनने एकंदरीत सिचनने ४१ ४१ ४१ ४१ शतक काढली आहेतशतक काढली आहेतशतक काढली आहेतशतक काढली आहेतेे ेे , , , , 
तर लाराने तर लाराने तर लाराने तर लाराने १९१९१९१९. . . . लाराने लाराने लाराने लाराने १९ १९ १९ १९ शतक काढलीशतक काढलीशतक काढलीशतक काढलीेे ेे , , , , 2यांपैकी 2यांपैकी 2यांपैकी 2यांपैकी १६ १६ १६ १६ सामने िवंडीजने िजंकलेसामने िवंडीजने िजंकलेसामने िवंडीजने िजंकलेसामने िवंडीजने िजंकले; ; ; ; सिचनने सिचनने सिचनने सिचनने ४१ ४१ ४१ ४१ शतक ठोकताना शतक ठोकताना शतक ठोकताना शतक ठोकताना ेे ेे २९ २९ २९ २९ साम`यांत साम`यांत साम`यांत साम`यांत 
भारताला िवजय िमळवून िदलाभारताला िवजय िमळवून िदलाभारताला िवजय िमळवून िदलाभारताला िवजय िमळवून िदला. . . . लारा लारा लारा लारा १६ १६ १६ १६ साम`यांत साम`यांत साम`यांत साम`यांत , , , , तर सिचन तर सिचन तर सिचन तर सिचन १८ १८ १८ १८ साम`यांत भोपळाही फोड शकलेले नाहीतसाम`यांत भोपळाही फोड शकलेले नाहीतसाम`यांत भोपळाही फोड शकलेले नाहीतसाम`यांत भोपळाही फोड शकलेले नाहीतूू ूू . . . . कसोटी कसोटी कसोटी कसोटी 
साम`यांम�येही सिचनची सरासरी साम`यांम�येही सिचनची सरासरी साम`यांम�येही सिचनची सरासरी साम`यांम�येही सिचनची सरासरी ((((५५५५५५५५....१५ १५ १५ १५ ट�ट�ट�ट�ेेेे) ) ) ) लारापे!ा लारापे!ा लारापे!ा लारापे!ा ((((५२५२५२५२....६ ६ ६ ६ ट�ट�ट�ट�ेेेे) ) ) ) अिधक आहेअिधक आहेअिधक आहेअिधक आहे. . . . मा�मा�मा�मा�, , , , सिचनचा सात2यांक सिचनचा सात2यांक सिचनचा सात2यांक सिचनचा सात2यांक ((((९७ ९७ ९७ ९७ ट�ट�ट�ट�ेेेे) ) ) ) 
लारापे!ा लारापे!ा लारापे!ा लारापे!ा ((((११८ ११८ ११८ ११८ ट�ट�ट�ट�ेेेे) ) ) ) खूपच कमी आहेखूपच कमी आहेखूपच कमी आहेखूपच कमी आहे. . . . लाराने लाराने लाराने लाराने ३०० ३०० ३०० ३०० हन अिधक धावा दोनदा काढ^याहन अिधक धावा दोनदा काढ^याहन अिधक धावा दोनदा काढ^याहन अिधक धावा दोनदा काढ^याूू ूू . . . . आिण नऊ ि�शतक ठोकलीआिण नऊ ि�शतक ठोकलीआिण नऊ ि�शतक ठोकलीआिण नऊ ि�शतक ठोकलीेे ेे . . . . सिचनला सिचनला सिचनला सिचनला 
ि�शतकाचा प�ा अ@ाप गाठता आलेला नाहीि�शतकाचा प�ा अ@ाप गाठता आलेला नाहीि�शतकाचा प�ा अ@ाप गाठता आलेला नाहीि�शतकाचा प�ा अ@ाप गाठता आलेला नाही. . . . 2याने चार ि�शतक काढली आहेत2याने चार ि�शतक काढली आहेत2याने चार ि�शतक काढली आहेत2याने चार ि�शतक काढली आहेतेे ेे . . . . हे दोघेही महारथी अि�तीय फलंदाज आहेतहे दोघेही महारथी अि�तीय फलंदाज आहेतहे दोघेही महारथी अि�तीय फलंदाज आहेतहे दोघेही महारथी अि�तीय फलंदाज आहेत, , , , 
यात मा� शंकाच नाहीयात मा� शंकाच नाहीयात मा� शंकाच नाहीयात मा� शंकाच नाही. . . .     

    
किपलदेव यांनी नुकतेच असे मत EयF कले आहेकिपलदेव यांनी नुकतेच असे मत EयF कले आहेकिपलदेव यांनी नुकतेच असे मत EयF कले आहेकिपलदेव यांनी नुकतेच असे मत EयF कले आहेेे ेे , , , , की सिचनची बॅट मह�वाBया साम`यांम�ये तळपत नाहीकी सिचनची बॅट मह�वाBया साम`यांम�ये तळपत नाहीकी सिचनची बॅट मह�वाBया साम`यांम�ये तळपत नाहीकी सिचनची बॅट मह�वाBया साम`यांम�ये तळपत नाही. . . . ही टीका िकतपत ही टीका िकतपत ही टीका िकतपत ही टीका िकतपत 
यो�य आहेयो�य आहेयो�य आहेयो�य आहे? ? ? ? सिचन खेळले^या आिण भारत िजंकले^या सिचन खेळले^या आिण भारत िजंकले^या सिचन खेळले^या आिण भारत िजंकले^या सिचन खेळले^या आिण भारत िजंकले^या ११० ११० ११० ११० साम`यांत सिचनचा म�यांक येतो साम`यांत सिचनचा म�यांक येतो साम`यांत सिचनचा म�यांक येतो साम`यांत सिचनचा म�यांक येतो ३८३८३८३८, , , , तर हरले^या तर हरले^या तर हरले^या तर हरले^या ६७ ६७ ६७ ६७ साम`यांत साम`यांत साम`यांत साम`यांत 
सिचनचा म�यांक येतो सिचनचा म�यांक येतो सिचनचा म�यांक येतो सिचनचा म�यांक येतो १७१७१७१७! ! ! ! सिचनBया शतकांची सं]याही िजंकले^या साम`यांत सिचनBया शतकांची सं]याही िजंकले^या साम`यांत सिचनBया शतकांची सं]याही िजंकले^या साम`यांत सिचनBया शतकांची सं]याही िजंकले^या साम`यांत २९ २९ २९ २९ आिण हरले^या साम`यांत मा� आिण हरले^या साम`यांत मा� आिण हरले^या साम`यांत मा� आिण हरले^या साम`यांत मा� ११ ११ ११ ११ भरतेभरतेभरतेभरते! ! ! ! 
यावXन असे 
हणता येईल कीयावXन असे 
हणता येईल कीयावXन असे 
हणता येईल कीयावXन असे 
हणता येईल की, , , , सिचन चांगला खेळला की भारत िजंक\याची श� यसिचन चांगला खेळला की भारत िजंक\याची श� यसिचन चांगला खेळला की भारत िजंक\याची श� यसिचन चांगला खेळला की भारत िजंक\याची श� यता खूपच वाढतेता खूपच वाढतेता खूपच वाढतेता खूपच वाढते. . . .     
    
सारांश सारांश सारांश सारांश """"िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा' ' ' ' पLतीचा उपयोग वHतुिन� िनण�य घेऊन भारतीय ि<कटची कामिगरी सुधार\यास न�ीच होऊ शकलपLतीचा उपयोग वHतुिन� िनण�य घेऊन भारतीय ि<कटची कामिगरी सुधार\यास न�ीच होऊ शकलपLतीचा उपयोग वHतुिन� िनण�य घेऊन भारतीय ि<कटची कामिगरी सुधार\यास न�ीच होऊ शकलपLतीचा उपयोग वHतुिन� िनण�य घेऊन भारतीय ि<कटची कामिगरी सुधार\यास न�ीच होऊ शकलेेेे ेे ेे . . . . 
ऑHटेिलयन संघाची कामिगरी बघताऑHटेिलयन संघाची कामिगरी बघताऑHटेिलयन संघाची कामिगरी बघताऑHटेिलयन संघाची कामिगरी बघताww ww , , , , 2यांBयाकडन भारताने काय �यायचे2यांBयाकडन भारताने काय �यायचे2यांBयाकडन भारताने काय �यायचे2यांBयाकडन भारताने काय �यायचेूू ूू , , , , याचा अ5यास करणे उपयुF ठरेलयाचा अ5यास करणे उपयुF ठरेलयाचा अ5यास करणे उपयुF ठरेलयाचा अ5यास करणे उपयुF ठरेल. . . . भारताBया भारताBया भारताBया भारताBया 
परदेशातील खराब कामिगरीची कारणे शोधून सुधारणा करणे आवG यपरदेशातील खराब कामिगरीची कारणे शोधून सुधारणा करणे आवG यपरदेशातील खराब कामिगरीची कारणे शोधून सुधारणा करणे आवG यपरदेशातील खराब कामिगरीची कारणे शोधून सुधारणा करणे आवG यक आहेक आहेक आहेक आहे. . . . :िश!क नेम\याआधी 2यांBया कामिगरीचा िवचार :िश!क नेम\याआधी 2यांBया कामिगरीचा िवचार :िश!क नेम\याआधी 2यांBया कामिगरीचा िवचार :िश!क नेम\याआधी 2यांBया कामिगरीचा िवचार 
कXन मगच िनण�य घेणे उिचत ठरेलकXन मगच िनण�य घेणे उिचत ठरेलकXन मगच िनण�य घेणे उिचत ठरेलकXन मगच िनण�य घेणे उिचत ठरेल. . . .     
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा 
हणजे काय िस�मा 
हणजे काय िस�मा 
हणजे काय िस�मा 
हणजे काय? ? ? ?     
""""िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा' ' ' ' या अ2यंत िशHतबL :णाली�ारे अनेक :G नांया अ2यंत िशHतबL :णाली�ारे अनेक :G नांया अ2यंत िशHतबL :णाली�ारे अनेक :G नांया अ2यंत िशHतबL :णाली�ारे अनेक :G नांची उZरे शोधता येतातची उZरे शोधता येतातची उZरे शोधता येतातची उZरे शोधता येतात. . . . यामुळे :ि<यायामुळे :ि<यायामुळे :ि<यायामुळे :ि<या/ / / / 
उ2पादनउ2पादनउ2पादनउ2पादन/ / / / सेवा यांतील दोषांचे :माण दशल!ात सेवा यांतील दोषांचे :माण दशल!ात सेवा यांतील दोषांचे :माण दशल!ात सेवा यांतील दोषांचे :माण दशल!ात ३३३३....४ ४ ४ ४ पे!ा कमी होऊ शकतेपे!ा कमी होऊ शकतेपे!ा कमी होऊ शकतेपे!ा कमी होऊ शकते. . . . इतक कमी दोष इतक कमी दोष इतक कमी दोष इतक कमी दोष ेे ेे
अस^याची का^पिनक उदाहरणे �यायची झाली तरअस^याची का^पिनक उदाहरणे �यायची झाली तरअस^याची का^पिनक उदाहरणे �यायची झाली तरअस^याची का^पिनक उदाहरणे �यायची झाली तर----        
    

भारतात दररोज भारतात दररोज भारतात दररोज भारतात दररोज १४४४४ १४४४४ १४४४४ १४४४४ रे^वेगा�ा धावतातरे^वेगा�ा धावतातरे^वेगा�ा धावतातरे^वेगा�ा धावतात. . . . 2यात^या वषा�त फF 2यात^या वषा�त फF 2यात^या वषा�त फF 2यात^या वषा�त फF २० २० २० २० उिशरा येतीलउिशरा येतीलउिशरा येतीलउिशरा येतील! ! ! ! िकंवा िकंवा िकंवा िकंवा ----    एका एका एका एका १००० १००० १००० १००० कम�चारी कम�चारी कम�चारी कम�चारी 
असले^या कंपनीत वष�भर कोणालाही उशीर झालेला नाहीअसले^या कंपनीत वष�भर कोणालाही उशीर झालेला नाहीअसले^या कंपनीत वष�भर कोणालाही उशीर झालेला नाहीअसले^या कंपनीत वष�भर कोणालाही उशीर झालेला नाही. . . .     
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हा क^पनािवलास वाटतोहा क^पनािवलास वाटतोहा क^पनािवलास वाटतोहा क^पनािवलास वाटतो? ? ? ? ही सव� उदाहरणे ही सव� उदाहरणे ही सव� उदाहरणे ही सव� उदाहरणे """"िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा' ' ' ' गुणवZा Hतराची क^पना देणारी आहेतगुणवZा Hतराची क^पना देणारी आहेतगुणवZा Hतराची क^पना देणारी आहेतगुणवZा Hतराची क^पना देणारी आहेत. . . . ही िवचार :णाली मोटोरोला ही िवचार :णाली मोटोरोला ही िवचार :णाली मोटोरोला ही िवचार :णाली मोटोरोला 
या कंपनीने या कंपनीने या कंपनीने या कंपनीने १९८८ १९८८ १९८८ १९८८ Bया सुमारास िवकिसत कलीBया सुमारास िवकिसत कलीBया सुमारास िवकिसत कलीBया सुमारास िवकिसत कलीेे ेे . . . . 2यानंतर लगेच कंपनीला बा^डिरज हा सव ¡ गुणवZा पुरHकार िमळा^याने 2यानंतर लगेच कंपनीला बा^डिरज हा सव ¡ गुणवZा पुरHकार िमळा^याने 2यानंतर लगेच कंपनीला बा^डिरज हा सव ¡ गुणवZा पुरHकार िमळा^याने 2यानंतर लगेच कंपनीला बा^डिरज हा सव ¡ गुणवZा पुरHकार िमळा^याने 
इतर अमेिरकी कंप`यांचे ल! इतर अमेिरकी कंप`यांचे ल! इतर अमेिरकी कंप`यांचे ल! इतर अमेिरकी कंप`यांचे ल! """"िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा''''कडे वेधले गेलेकडे वेधले गेलेकडे वेधले गेलेकडे वेधले गेले. . . . यानंतर यानंतर यानंतर यानंतर """"जनरल इले� टीजनरल इले� टीजनरल इले� टीजनरल इले� टीww ww क^सक^सक^सक^स' ' ' ' कंपनीBया जॅक वे^श यांनी कंपनीBया जॅक वे^श यांनी कंपनीBया जॅक वे^श यांनी कंपनीBया जॅक वे^श यांनी """"िस� सिस� सिस� सिस� स    
िस�मािस�मािस�मािस�मा''''चे फायदे स¢ड पुराEयािनशी जगासमोर मांडलेचे फायदे स¢ड पुराEयािनशी जगासमोर मांडलेचे फायदे स¢ड पुराEयािनशी जगासमोर मांडलेचे फायदे स¢ड पुराEयािनशी जगासमोर मांडले. . . . गे^या काही वषाzत भारतातील अनेक नामवंत कंप`यांनी 2यांची कामिगरी गे^या काही वषाzत भारतातील अनेक नामवंत कंप`यांनी 2यांची कामिगरी गे^या काही वषाzत भारतातील अनेक नामवंत कंप`यांनी 2यांची कामिगरी गे^या काही वषाzत भारतातील अनेक नामवंत कंप`यांनी 2यांची कामिगरी 
सुधार\यासाठी ही :णाली Hवीकारलीसुधार\यासाठी ही :णाली Hवीकारलीसुधार\यासाठी ही :णाली Hवीकारलीसुधार\यासाठी ही :णाली Hवीकारली. . . .     
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
""""सकाळसकाळसकाळसकाळ' ' ' ' आिण िस� सआिण िस� सआिण िस� सआिण िस� स िस�मा  िस�मा  िस�मा  िस�मा     
""""सकाळसकाळसकाळसकाळ''''नेही जानेवारी नेही जानेवारी नेही जानेवारी नेही जानेवारी २००५ २००५ २००५ २००५ पासून िस� सपासून िस� सपासून िस� सपासून िस� स िस�मा काय�:णाली अवलंिबली आहे िस�मा काय�:णाली अवलंिबली आहे िस�मा काय�:णाली अवलंिबली आहे िस�मा काय�:णाली अवलंिबली आहे. . . . वाचकवाचकवाचकवाचक, , , , जािहरातदार आिण इतर संबंिधत जािहरातदार आिण इतर संबंिधत जािहरातदार आिण इतर संबंिधत जािहरातदार आिण इतर संबंिधत 
Eयावसाियक अशा सवाzBया Eयावसाियक अशा सवाzBया Eयावसाियक अशा सवाzBया Eयावसाियक अशा सवाzBया """"सकाळसकाळसकाळसकाळ''''कडन काही अपे!ा आहेतकडन काही अपे!ा आहेतकडन काही अपे!ा आहेतकडन काही अपे!ा आहेतूू ूू . . . . 2यांBया या अपे!ांचा िवचार कQHथानी ठेवूनच 2यांBया या अपे!ांचा िवचार कQHथानी ठेवूनच 2यांBया या अपे!ांचा िवचार कQHथानी ठेवूनच 2यांBया या अपे!ांचा िवचार कQHथानी ठेवूनच || || """"सकाळसकाळसकाळसकाळ''''ने ही ने ही ने ही ने ही 
काय�:णाली Hवीकारलेली आहेकाय�:णाली Hवीकारलेली आहेकाय�:णाली Hवीकारलेली आहेकाय�:णाली Hवीकारलेली आहे. . . . आप^या !मतांचा अिधकािधक वापर कXनआप^या !मतांचा अिधकािधक वापर कXनआप^या !मतांचा अिधकािधक वापर कXनआप^या !मतांचा अिधकािधक वापर कXन, , , , अगदी अश� यअगदी अश� यअगदी अश� यअगदी अश� य:ाय वाटणा£या सुधारणाही करता :ाय वाटणा£या सुधारणाही करता :ाय वाटणा£या सुधारणाही करता :ाय वाटणा£या सुधारणाही करता 
याEयातयाEयातयाEयातयाEयात, , , , िवचारांत सुसू�ता येऊन काय�पLती अिधक पिरणामकारक Eहावीिवचारांत सुसू�ता येऊन काय�पLती अिधक पिरणामकारक Eहावीिवचारांत सुसू�ता येऊन काय�पLती अिधक पिरणामकारक Eहावीिवचारांत सुसू�ता येऊन काय�पLती अिधक पिरणामकारक Eहावी, , , , सांिघक वृZी वाढावीसांिघक वृZी वाढावीसांिघक वृZी वाढावीसांिघक वृZी वाढावी, , , , िवचार:ि<येला िशHत लागावी िवचार:ि<येला िशHत लागावी िवचार:ि<येला िशHत लागावी िवचार:ि<येला िशHत लागावी 
आिण कोणतेही िनण�य काही िनकषांBया आधारेच कर\याची सवय लागावीआिण कोणतेही िनण�य काही िनकषांBया आधारेच कर\याची सवय लागावीआिण कोणतेही िनण�य काही िनकषांBया आधारेच कर\याची सवय लागावीआिण कोणतेही िनण�य काही िनकषांBया आधारेच कर\याची सवय लागावी, , , , अशा गुणांचा िवकास कXनअशा गुणांचा िवकास कXनअशा गुणांचा िवकास कXनअशा गुणांचा िवकास कXन, , , , आदश� काय�पLती आदश� काय�पLती आदश� काय�पLती आदश� काय�पLती 
राबिव\याचा राबिव\याचा राबिव\याचा राबिव\याचा """"सकाळसकाळसकाळसकाळ''''चा :य2न आहेचा :य2न आहेचा :य2न आहेचा :य2न आहे. . . . गुणवZेिवषयीचा असा आ7ह ठेवून सुधारणा करणा£या संHथांना गुणवZा पािरतोिषक गुणवZेिवषयीचा असा आ7ह ठेवून सुधारणा करणा£या संHथांना गुणवZा पािरतोिषक गुणवZेिवषयीचा असा आ7ह ठेवून सुधारणा करणा£या संHथांना गुणवZा पािरतोिषक गुणवZेिवषयीचा असा आ7ह ठेवून सुधारणा करणा£या संHथांना गुणवZा पािरतोिषक ेे ेे
दे\याचा उप<मही गेली दोन वषI राबवीत आहेदे\याचा उप<मही गेली दोन वषI राबवीत आहेदे\याचा उप<मही गेली दोन वषI राबवीत आहेदे\याचा उप<मही गेली दोन वषI राबवीत आहे. . . .     
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
""""िस� सिस� सिस� सिस� स िस�म ◌ा िस�म ◌ा िस�म ◌ा िस�म ◌ा''''ची पंचसू�ी ची पंचसू�ी ची पंचसू�ी ची पंचसू�ी     
११११) ) ) ) उिqv ठरिवणे उिqv ठरिवणे उिqv ठरिवणे उिqv ठरिवणे ((((define) define) define) define) ----    आप^याला कोठेआप^याला कोठेआप^याला कोठेआप^याला कोठे, , , , कशात आिण िकती सुधारणा करायची आहेकशात आिण िकती सुधारणा करायची आहेकशात आिण िकती सुधारणा करायची आहेकशात आिण िकती सुधारणा करायची आहे, , , , हे ठरिवणेहे ठरिवणेहे ठरिवणेहे ठरिवणे. . . .     
२२२२) ) ) ) कामिगरीचे मोजमाप कामिगरीचे मोजमाप कामिगरीचे मोजमाप कामिगरीचे मोजमाप ((((measure) measure) measure) measure) ----    आप^या आताBया कामिगरीचे मापदंड यो�य आहेत काआप^या आताBया कामिगरीचे मापदंड यो�य आहेत काआप^या आताBया कामिगरीचे मापदंड यो�य आहेत काआप^या आताBया कामिगरीचे मापदंड यो�य आहेत का, , , , आपली स�याची कामिगरी आपली स�याची कामिगरी आपली स�याची कामिगरी आपली स�याची कामिगरी 
कशी आहेकशी आहेकशी आहेकशी आहे, , , , याचा अ5यास करणेयाचा अ5यास करणेयाचा अ5यास करणेयाचा अ5यास करणे, , , , उिqv आिण कामिगरी यांBयातील तफावत कशामुळे आहे याचा अंदाज बांधणेउिqv आिण कामिगरी यांBयातील तफावत कशामुळे आहे याचा अंदाज बांधणेउिqv आिण कामिगरी यांBयातील तफावत कशामुळे आहे याचा अंदाज बांधणेउिqv आिण कामिगरी यांBयातील तफावत कशामुळे आहे याचा अंदाज बांधणे. . . .     
३३३३) ) ) ) िवG लेिवG लेिवG लेिवG लेषण षण षण षण ((((analyse) analyse) analyse) analyse) ----    आपण िवचार कलेली कारणे उिqv गाठ\यासाठी खरोखर िकती मह�वाची आहेतआपण िवचार कलेली कारणे उिqv गाठ\यासाठी खरोखर िकती मह�वाची आहेतआपण िवचार कलेली कारणे उिqv गाठ\यासाठी खरोखर िकती मह�वाची आहेतआपण िवचार कलेली कारणे उिqv गाठ\यासाठी खरोखर िकती मह�वाची आहेतेे ेे , , , , याचे िवG लेयाचे िवG लेयाचे िवG लेयाचे िवG लेषण षण षण षण 
करणेकरणेकरणेकरणे. . . . या िवG लेया िवG लेया िवG लेया िवG लेषणावर आधािरत वHतुिन� िवचार करणेषणावर आधािरत वHतुिन� िवचार करणेषणावर आधािरत वHतुिन� िवचार करणेषणावर आधािरत वHतुिन� िवचार करणे. . . .     
४४४४) ) ) ) सुधारणा अमलात आणणे सुधारणा अमलात आणणे सुधारणा अमलात आणणे सुधारणा अमलात आणणे ((((improve) improve) improve) improve) ----    िनOकषाzवर आधािरत सुधारणा अमलात आणणे आिण 2यानंतर सुधारणा झा^याची िनOकषाzवर आधािरत सुधारणा अमलात आणणे आिण 2यानंतर सुधारणा झा^याची िनOकषाzवर आधािरत सुधारणा अमलात आणणे आिण 2यानंतर सुधारणा झा^याची िनOकषाzवर आधािरत सुधारणा अमलात आणणे आिण 2यानंतर सुधारणा झा^याची 
पुराEयािवषयी खा�ी करणेपुराEयािवषयी खा�ी करणेपुराEयािवषयी खा�ी करणेपुराEयािवषयी खा�ी करणे. . . .     
५५५५) ) ) ) िनयं�ण िनयं�ण िनयं�ण िनयं�ण ((((control) control) control) control) ----    सुधारणा क^यानंतर कामिगरी पु`हा खालावू नयेसुधारणा क^यानंतर कामिगरी पु`हा खालावू नयेसुधारणा क^यानंतर कामिगरी पु`हा खालावू नयेसुधारणा क^यानंतर कामिगरी पु`हा खालावू नयेेे ेे , , , , यासाठी ठोस उपाययोजना करणेयासाठी ठोस उपाययोजना करणेयासाठी ठोस उपाययोजना करणेयासाठी ठोस उपाययोजना करणे. . . .     
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
जिटल :G नांजिटल :G नांजिटल :G नांजिटल :G नांची उZरे ची उZरे ची उZरे ची उZरे     
पु\यासार]या शहरातील Hवारगेटजवळील चौकातील वाहतुकीची क¥डी िकंवा कवI रH2यासार]या कायमच भXन वाहणा£या पु\यासार]या शहरातील Hवारगेटजवळील चौकातील वाहतुकीची क¥डी िकंवा कवI रH2यासार]या कायमच भXन वाहणा£या पु\यासार]या शहरातील Hवारगेटजवळील चौकातील वाहतुकीची क¥डी िकंवा कवI रH2यासार]या कायमच भXन वाहणा£या पु\यासार]या शहरातील Hवारगेटजवळील चौकातील वाहतुकीची क¥डी िकंवा कवI रH2यासार]या कायमच भXन वाहणा£या 
रH2यावरील वाहतुकीची बेिशHतरH2यावरील वाहतुकीची बेिशHतरH2यावरील वाहतुकीची बेिशHतरH2यावरील वाहतुकीची बेिशHत, , , , अशा गोv�वर काहीच उपाय नाही काअशा गोv�वर काहीच उपाय नाही काअशा गोv�वर काहीच उपाय नाही काअशा गोv�वर काहीच उपाय नाही का? ? ? ? महापािलकBया Hथािनक बससेवेचे कोलमडलेले महापािलकBया Hथािनक बससेवेचे कोलमडलेले महापािलकBया Hथािनक बससेवेचे कोलमडलेले महापािलकBया Hथािनक बससेवेचे कोलमडलेले ेे ेे
वेळाप�कवेळाप�कवेळाप�कवेळाप�क, , , , बसगा�ांची अवHथा यांचा �ास :वाशांनी िकती काळ सहन करायचाबसगा�ांची अवHथा यांचा �ास :वाशांनी िकती काळ सहन करायचाबसगा�ांची अवHथा यांचा �ास :वाशांनी िकती काळ सहन करायचाबसगा�ांची अवHथा यांचा �ास :वाशांनी िकती काळ सहन करायचा? ? ? ? मो¦ा आिण वेगाने वाढणा£या सव�च मो¦ा आिण वेगाने वाढणा£या सव�च मो¦ा आिण वेगाने वाढणा£या सव�च मो¦ा आिण वेगाने वाढणा£या सव�च 
शहरांतील हे :ाितिनिधक :G नशहरांतील हे :ाितिनिधक :G नशहरांतील हे :ाितिनिधक :G नशहरांतील हे :ाितिनिधक :G न आहेत आहेत आहेत आहेत. . . . या अडचणी दर कर\यासाठी 2याया अडचणी दर कर\यासाठी 2याया अडचणी दर कर\यासाठी 2याया अडचणी दर कर\यासाठी 2याूू ूू ----2या Hथािनक :शासनांनी :य2नही कले आहेत2या Hथािनक :शासनांनी :य2नही कले आहेत2या Hथािनक :शासनांनी :य2नही कले आहेत2या Hथािनक :शासनांनी :य2नही कले आहेतेे ेे ; ; ; ; परंतु ते परंतु ते परंतु ते परंतु ते 
पुरेसे पिरणामकारक ठरले नाहीतपुरेसे पिरणामकारक ठरले नाहीतपुरेसे पिरणामकारक ठरले नाहीतपुरेसे पिरणामकारक ठरले नाहीत. . . . 2यामुळे मूळ दखणी कायमच आहेत2यामुळे मूळ दखणी कायमच आहेत2यामुळे मूळ दखणी कायमच आहेत2यामुळे मूळ दखणी कायमच आहेतुु ुु . . . . जे :G नजे :G नजे :G नजे :G न एवढे जिटल आहेत आिण §यांची उZरे सापडत  एवढे जिटल आहेत आिण §यांची उZरे सापडत  एवढे जिटल आहेत आिण §यांची उZरे सापडत  एवढे जिटल आहेत आिण §यांची उZरे सापडत 
नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत, , , , 2यांचे नेमक उZर शोधणारी काय�:णाली 
हणजेच िस� स2यांचे नेमक उZर शोधणारी काय�:णाली 
हणजेच िस� स2यांचे नेमक उZर शोधणारी काय�:णाली 
हणजेच िस� स2यांचे नेमक उZर शोधणारी काय�:णाली 
हणजेच िस� सेे ेे  िस�मा िस�मा िस�मा िस�मा. . . . िकंबहनािकंबहनािकंबहनािकंबहनाुु ुु , , , , :G नां:G नां:G नां:G नांचे उZर शोध\यासाठी िस� सचे उZर शोध\यासाठी िस� सचे उZर शोध\यासाठी िस� सचे उZर शोध\यासाठी िस� स िस�मा  िस�मा  िस�मा  िस�मा 
काय�:णालीचा वापर कर\याचा मु]य िनकषच हा आहेकाय�:णालीचा वापर कर\याचा मु]य िनकषच हा आहेकाय�:णालीचा वापर कर\याचा मु]य िनकषच हा आहेकाय�:णालीचा वापर कर\याचा मु]य िनकषच हा आहे. . . .     
    

हणजेच
हणजेच
हणजेच
हणजेच, , , , वाहतूक क¥डीचा :G नवाहतूक क¥डीचा :G नवाहतूक क¥डीचा :G नवाहतूक क¥डीचा :G न असो अथवा शहर बससेवेचे कोलमडलेले वेळाप�क असो असो अथवा शहर बससेवेचे कोलमडलेले वेळाप�क असो असो अथवा शहर बससेवेचे कोलमडलेले वेळाप�क असो असो अथवा शहर बससेवेचे कोलमडलेले वेळाप�क असो, , , , स ि◌� सस ि◌� सस ि◌� सस ि◌� स िस�मा काय�:णालीचा  िस�मा काय�:णालीचा  िस�मा काय�:णालीचा  िस�मा काय�:णालीचा 
वापर अितशय उपयुF ठX शकतोवापर अितशय उपयुF ठX शकतोवापर अितशय उपयुF ठX शकतोवापर अितशय उपयुF ठX शकतो; ; ; ; मा� 2यासाठी काही बाब�ची िनतांत गरज आहेमा� 2यासाठी काही बाब�ची िनतांत गरज आहेमा� 2यासाठी काही बाब�ची िनतांत गरज आहेमा� 2यासाठी काही बाब�ची िनतांत गरज आहे. . . .     
    
११११. . . . :G न:G न:G न:G न सोडिव\याची ती¨ इBछाशFी  सोडिव\याची ती¨ इBछाशFी  सोडिव\याची ती¨ इBछाशFी  सोडिव\याची ती¨ इBछाशFी     
२२२२. . . . :G ना:G ना:G ना:G नाचे HवXप समजावून घे\यासाठी आवG यचे HवXप समजावून घे\यासाठी आवG यचे HवXप समजावून घे\यासाठी आवG यचे HवXप समजावून घे\यासाठी आवG यक असणारी आकडेवारी जमा कर\याची !मता आिण तेवढे कv कर\याची तयारी क असणारी आकडेवारी जमा कर\याची !मता आिण तेवढे कv कर\याची तयारी क असणारी आकडेवारी जमा कर\याची !मता आिण तेवढे कv कर\याची तयारी क असणारी आकडेवारी जमा कर\याची !मता आिण तेवढे कv कर\याची तयारी 
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३३३३. ". ". ". "िस� सिस� सिस� सिस� स िस�मा काय�:णाली िस�मा काय�:णाली िस�मा काय�:णाली िस�मा काय�:णाली''''Bया त§[ांकडन या आकडेवारीचे िवG लेBया त§[ांकडन या आकडेवारीचे िवG लेBया त§[ांकडन या आकडेवारीचे िवG लेBया त§[ांकडन या आकडेवारीचे िवG लेूू ूू षण कर\यासाठी अपेि!त अवधी दे\याची तयारी षण कर\यासाठी अपेि!त अवधी दे\याची तयारी षण कर\यासाठी अपेि!त अवधी दे\याची तयारी षण कर\यासाठी अपेि!त अवधी दे\याची तयारी     
४४४४. . . . या िवG लेया िवG लेया िवG लेया िवG लेषणानुसार येणा£या सूचना तंतोतंत अमलात आण\याची :शासनाची व नागिरकांची मानिसकता व तयारी षणानुसार येणा£या सूचना तंतोतंत अमलात आण\याची :शासनाची व नागिरकांची मानिसकता व तयारी षणानुसार येणा£या सूचना तंतोतंत अमलात आण\याची :शासनाची व नागिरकांची मानिसकता व तयारी षणानुसार येणा£या सूचना तंतोतंत अमलात आण\याची :शासनाची व नागिरकांची मानिसकता व तयारी     
५५५५. . . . उपायांBया कायमHवXपी अंमलबजावणीसाठी नंतर सात2याने पाळावी लागणारी िशHत व काटेकोरपणा उपायांBया कायमHवXपी अंमलबजावणीसाठी नंतर सात2याने पाळावी लागणारी िशHत व काटेकोरपणा उपायांBया कायमHवXपी अंमलबजावणीसाठी नंतर सात2याने पाळावी लागणारी िशHत व काटेकोरपणा उपायांBया कायमHवXपी अंमलबजावणीसाठी नंतर सात2याने पाळावी लागणारी िशHत व काटेकोरपणा     
    
जगातील गिरबी दर कर\यासारखे :G नजगातील गिरबी दर कर\यासारखे :G नजगातील गिरबी दर कर\यासारखे :G नजगातील गिरबी दर कर\यासारखे :G नूू ूू  अथा�तच िस� स अथा�तच िस� स अथा�तच िस� स अथा�तच िस� स िस�मा काय�:णाली सोडवू शकणार नाही िस�मा काय�:णाली सोडवू शकणार नाही िस�मा काय�:णाली सोडवू शकणार नाही िस�मा काय�:णाली सोडवू शकणार नाही; ; ; ; परतंु दैनंिदन जीवनातील अनेक परतंु दैनंिदन जीवनातील अनेक परतंु दैनंिदन जीवनातील अनेक परतंु दैनंिदन जीवनातील अनेक 
गंुतागंुतीBया :G नांगंुतागंुतीBया :G नांगंुतागंुतीBया :G नांगंुतागंुतीBया :G नांना ही काय�:णाली पिरणामकारक उपाय हमखास सांगतेना ही काय�:णाली पिरणामकारक उपाय हमखास सांगतेना ही काय�:णाली पिरणामकारक उपाय हमखास सांगतेना ही काय�:णाली पिरणामकारक उपाय हमखास सांगते. . . .     
    
िविवध :कारची आकडेवारी जमा करणेिविवध :कारची आकडेवारी जमा करणेिविवध :कारची आकडेवारी जमा करणेिविवध :कारची आकडेवारी जमा करणे, , , , ितचे िवG लेितचे िवG लेितचे िवG लेितचे िवG लेषण करणेषण करणेषण करणेषण करणे, , , , िविशv :G निविशv :G निविशv :G निविशv :G न िनमा�ण हो\यास कोणते घटक िवशेष कारणीभूत  िनमा�ण हो\यास कोणते घटक िवशेष कारणीभूत  िनमा�ण हो\यास कोणते घटक िवशेष कारणीभूत  िनमा�ण हो\यास कोणते घटक िवशेष कारणीभूत 
आहेत 2याचा शोध घेणेआहेत 2याचा शोध घेणेआहेत 2याचा शोध घेणेआहेत 2याचा शोध घेणे, , , , ते कमी कर\यासाठीची काय�पLती आखून देणे आिण :G नते कमी कर\यासाठीची काय�पLती आखून देणे आिण :G नते कमी कर\यासाठीची काय�पLती आखून देणे आिण :G नते कमी कर\यासाठीची काय�पLती आखून देणे आिण :G न कायमHवXपी नv कर\यासाठी नंतर ही  कायमHवXपी नv कर\यासाठी नंतर ही  कायमHवXपी नv कर\यासाठी नंतर ही  कायमHवXपी नv कर\यासाठी नंतर ही 
काय�पLती काटेकोरपणे अमलात आणणे या गोvी अिनवाय� आहेतकाय�पLती काटेकोरपणे अमलात आणणे या गोvी अिनवाय� आहेतकाय�पLती काटेकोरपणे अमलात आणणे या गोvी अिनवाय� आहेतकाय�पLती काटेकोरपणे अमलात आणणे या गोvी अिनवाय� आहेत. . . .     
    
सेवा आिण उ@ोग या !े�ांतील अनेक संHथा आज िस� ससेवा आिण उ@ोग या !े�ांतील अनेक संHथा आज िस� ससेवा आिण उ@ोग या !े�ांतील अनेक संHथा आज िस� ससेवा आिण उ@ोग या !े�ांतील अनेक संHथा आज िस� स िस�मा काय�:णालीचा वापर करीत आहेत िस�मा काय�:णालीचा वापर करीत आहेत िस�मा काय�:णालीचा वापर करीत आहेत िस�मा काय�:णालीचा वापर करीत आहेत. . . . 2यातून 2यांBया सेवांचा व 2यातून 2यांBया सेवांचा व 2यातून 2यांBया सेवांचा व 2यातून 2यांBया सेवांचा व 
उ2पादनांचा दजा� सुधारला आहेउ2पादनांचा दजा� सुधारला आहेउ2पादनांचा दजा� सुधारला आहेउ2पादनांचा दजा� सुधारला आहे, , , , जागितक बाजारपेठेतील HपधIत 2यांनी अEवल Hथानही िमळवलेले आहेजागितक बाजारपेठेतील HपधIत 2यांनी अEवल Hथानही िमळवलेले आहेजागितक बाजारपेठेतील HपधIत 2यांनी अEवल Hथानही िमळवलेले आहेजागितक बाजारपेठेतील HपधIत 2यांनी अEवल Hथानही िमळवलेले आहे. . . . मु]य 
हणजे 2यांBया मु]य 
हणजे 2यांBया मु]य 
हणजे 2यांBया मु]य 
हणजे 2यांBया 
खचा�त आG चखचा�त आG चखचा�त आG चखचा�त आG चय�कारक कपात झाली आहेय�कारक कपात झाली आहेय�कारक कपात झाली आहेय�कारक कपात झाली आहे. . . . 7ाहकांचे पिरपूण� समाधान कर\यासाठी या सव�च संHथा हे :य2न करीत आहेत7ाहकांचे पिरपूण� समाधान कर\यासाठी या सव�च संHथा हे :य2न करीत आहेत7ाहकांचे पिरपूण� समाधान कर\यासाठी या सव�च संHथा हे :य2न करीत आहेत7ाहकांचे पिरपूण� समाधान कर\यासाठी या सव�च संHथा हे :य2न करीत आहेत. . . .     
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
नागरी जीवनातील समHया दर कर\यासाठी िस� सनागरी जीवनातील समHया दर कर\यासाठी िस� सनागरी जीवनातील समHया दर कर\यासाठी िस� सनागरी जीवनातील समHया दर कर\यासाठी िस� सूू ूू  िस�मा :णालीचा उपयोग करवून घेतला पािहजे असे आपणास वाटते काय िस�मा :णालीचा उपयोग करवून घेतला पािहजे असे आपणास वाटते काय िस�मा :णालीचा उपयोग करवून घेतला पािहजे असे आपणास वाटते काय िस�मा :णालीचा उपयोग करवून घेतला पािहजे असे आपणास वाटते काय? ? ? ? 
आपण कोणकोण2या !े�ांत याचा उपयोग करवून घेऊ शकतोआपण कोणकोण2या !े�ांत याचा उपयोग करवून घेऊ शकतोआपण कोणकोण2या !े�ांत याचा उपयोग करवून घेऊ शकतोआपण कोणकोण2या !े�ांत याचा उपयोग करवून घेऊ शकतो? ? ? ? सुचवा आिण कळवा सुचवा आिण कळवा सुचवा आिण कळवा सुचवा आिण कळवा ----मेल करा मेल करा मेल करा मेल करा ----    editor@esakal.com editor@esakal.com editor@esakal.com editor@esakal.com     
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
    
----    हेमंत ऊ�व�रेषे हेमंत ऊ�व�रेषे हेमंत ऊ�व�रेषे हेमंत ऊ�व�रेषे     
((((लेखक अमेिरकन सोसायटी फॉर ¬ािलटीचे भारतातील पिहले सिट�फाईड िस� सलेखक अमेिरकन सोसायटी फॉर ¬ािलटीचे भारतातील पिहले सिट�फाईड िस� सलेखक अमेिरकन सोसायटी फॉर ¬ािलटीचे भारतातील पिहले सिट�फाईड िस� सलेखक अमेिरकन सोसायटी फॉर ¬ािलटीचे भारतातील पिहले सिट�फाईड िस� स िस�मा rलॅकबे^ट आहेत िस�मा rलॅकबे^ट आहेत िस�मा rलॅकबे^ट आहेत िस�मा rलॅकबे^ट आहेत))))    
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