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लघलुेखन िनयमावली 
तावना :  

 "लघलेुखक" ही सं ा वापरतांना याचा अथ पिह यांदा समजनू घेणे आव यक 

आहे. व या या त डून िकतीही तुगतीने  श द बाहेर पडले तरी ते जसे या तसे िलहून 

घेता येणे हे लघलेुखकाचे येय असले पािहजे. लघलेुखक हणजे कोण याही 

अिधका याने  उ घतृ केले या कोण याही गो टी/िवचार हे एखा ा य तीने तंतोतंत 

िलहून घेणे आिण याचे िल यंतर (भाषांतर) जसे या तसे टंकिलिखत क न देणे हणजेच 

काय लयीन कामांत ससुू ता आणनू काय लयीन कामकाजाचा वेग वाढवून थोडया 

वेळांत जा त व पिरणामकारक काम क न देणारा य ती हणजे लघलेुखक होय. 

 परुातन काळांत अशी एक कथा आहे की, ही सृ टी िनम ण झाली यावेळी 

मानवा या आचरणासाठी यास ऋृष नी वेदांचे पठण करतांना वेद जसे या तसे 

िलही यासाठी कोणातरी या तीची  गरज असतांना  " ी गणेशाने" संपणू वेद जसे या 

तसे िलिह याचे काम अचकू केले होते. हणजेच या िव वात  पिहला लघलेुखक हणनू 

" ी गणेशाला" मान ावा लागेल व ी गणेशच पिहला लघलेुखक हणनू संबोधता 

येईल हे  स य  नाकारता येणार नाही. वामी  िववेकानंदाचे Dictation अ यंत 

जलदगतीने होते. यासाठी यांनी Goodwyn या कोट त काम करणा या इं ज य तीची 

िनयु ती केली होती. या य तीने वाम या भु वावर भावीत होऊन नोकरी सोडून 

आपले सव आयु य िववेकानंदांसाठी खच  घातले. 

 त हा उपरो त  बाब ल ांत घेता लघलेुखक तयार हो यासाठी सव थम सर ऐझकॅ 

िपटमन यांनी इं लंडम ये इं जी  लघिुलपीचा अ यास  क न सन 1837 साली पिह यांदा 

या िलपीचा अिव कार केला. यामळेु शासकीय काय लये, वृ प -काय लये, यापारी 

सं था, मोठमोठे कारखाने, यावसाियक वगैरे िठकाणी लघलेुखकामाफत अ यंत जलद 

गतीने कामाचा उरक होऊ लागला व िपटमनची इं जी लघिुलपी ही जगभर सव ूत झाली 
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आिण उपरो त सव काय लयांम ये लघलेुखकांचा मोठा वावर आिण लघलेुखकांची  

मोठी सं या िनम ण होऊन काय लयांची काय मता वेगाने वाढ यांस मदत झाली. पवू  

शासकीय नोकरीत फ त इं जी लघलेुखक असत. त नंतर काळा या ओघात  महारा  

शासनाने मराठी भाषेचा काय लयीन कामकाजात वापर कर याचे धोरण ठरिव याने 

मराठी लघलेुखकांचीही गरज भास ूलाग याने िपटमन या आधारावर मराठी लघिुलपी 

तयार हो यास मदत झाली  व पढेु यावर वेगवेगळे संशोधन होऊन महारा ातील काही 

लेखकांनी मराठी लघिुलपी तयार क न याचा पढेु मोठया माणांत काय लयीन 

कामकाजांत वापर सु  झाला. महारा  शासनाने ी. व.वा. इनामदार व ी. द.आ. 

क णक तसेच ी. ग.िव. तथा वसंतराव िलमये यां याही मराठी लघलेुखन णालीस 

मा यता िदलेली असनू या दो ही शासन मा य लघलेुखन  णाली समज यांत येत आहेत.  

 लघलेुखक हा काय लयीन कामकाजाचा कणा समज यांत येऊ लागला. कारण 

तो काय लयाचा मखु यांचा वीय सहा यक हणनूही काम करतो. काय लयातील 

गोपनीय गो टी, काय लय मखु व काय लयातील कमचारी यामधील दवुा हणनूही 

वावरतो. तसेच सावजिनक े ातील काय लयाम ये नागरीकांशी याचा संबंध येत 

अस याने लघलेुखकाना ितहेरी भिूमका पार पाडा या लागतात. 

 चांगला लघलेुखक हो यासाठी याचे भाषेवर भु व असणे, ितचे लेखन 

याकरणदृ टया शु द िरतीने करता येणे आव यक असते. तरच चांगला लघलेुखक हा 

काय लयीन कामकाजासाठी एक मह वाची  य ती  ठ  शकते. 

 आता तावनेनंतर चांगला लघलेुखक तयार हो यासाठी काय काय करणे, याचे 

िश ण,सामािजक पिर थती,घरातील वातावरण यावरही ब याच गो टी अवलंबनू 

असतांत. अशा िरतीने आपण या बाबत खालील माणे  एकेका गो टीचा सिव तर िवचार 

क . 
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करण-1 : 

िव ा य चे िश ण :- साधारणत: कोणालाही लघलेुखन (इं जी/मराठी/िह दी) 

िशक यासाठी तो िकमान एस.एस.सी. पास असावा आिण याचे पढुील िश ण सु  

असावे. हणजेच महािव ालयीन िश ण सु  असतांनाच याने लघलेुखन कला िशकणे 

आव यक आहे असे हणावयास हरकत नाही. कारण महािव ालयीन िश ण घेत 

असतांना या िव ा य स तेवढी पिरप वता आिण ग भता येऊ लागते आिण हळूहळू 

लघिुलपीचे मह वही कळू लागनू तो साधारण 12 वी परी ा उ ीण होईपयत लघलेुखन 

कला चांग या कारे अवगत क  शकतो. 
 

करण-2 : 

िव ाथ  वेश आिण िश ण फी :- तो िव ाथ  / िव ाथ नी िकमान एस.एस.सी 

परी ा उ ीण असावा/ असावी. 

 िव ा य ने वेश घेतांना पये 150/- (अ री पये एकशे प नास फ त) वेश 

फी व मािसक फी  िकमान पये 800/- (अ री पये आठशे फ त)  माणे ित िवषय 

यावी आिण पिह यांदा िकमान 3 कवा 6 मिह यांची आगाऊ फी भरणे अिनवाय करावे. 

हणजे याला या िवषयाबाबत पायाभतू िश ण िमळाले की तो िव ाथ  पढेु िश ण पणू 

क  शकतो / पणू करतो हा अनभुव आहे. 

करण-3 : 

िश णाचा कालावधी :-   

अ) पाठ िशकणे व सराव करणे :  िश णाचा कालावधी हा सु वातीस 

साधारणपणे एक  वष चा असावा. या एका वष या कालावधीत  िव ा य ने लघलेुखन 

िश णासाठी वेश घेत यानंतर (इं जी/मराठी/िह दी) कोण याही भाषेची िथअरी ही 

साधारणत: 5 मिह यांत संपिवली पािहजे. िथअरी  हणजे ही कला िशक यासाठी 
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असणारे िनयमावलीचे सव पाठ आ मसात करणे होय. यासाठी िकमान िव ा य ने दररोज 

2 ते 3 तास या िनयमांचा / उदाहरणांचा लघिुलपीम ये  सराव करणे आव यक आहे. 

आठवडयातनू एक िदवस 8/10 तास सराव क न लघलेुखन कला अवगत होत नाही. 

यासाठी  िव ा य त िज   व  िचकाटी असणे आव यक आहे.  

 वरील माणे सव िनयमांचे आकलन झा यानंतर या िव ा य ची वेग 

वाढिव याची  ि या सु  होते. रोज या रोज वेगवेगळया िवषयांवर ूतलेखन घेणे व ते 

वाचनू टंकिलखीत करणे आव यक आहे असे के याने या िव ा य या लघलेुखना या 

गतीम ये दर मिह याला साधारणपणे 10 श दांनी लघलेुखनाचा वेग वाढू शकतो, हणजेच 

पढुील 5 ते 6 मिह यांत या िव ा य चा लघलेुखनाचा वेग 80 ते 90 श. .िम. पयत होऊ 

शकतो.   कोण याही भाषेचे आपण िलखाण  करतो तो वेग साधारणपणे िमिनटाला 20 ते 

25 श. .िम. असतो.  

ब) या माणे सदर िव ाथ  पिह या पिर ेस बस यानंतर पढुील येक स ा या 

पिर ेस बस यास यास आपोआपच परवानगी िमळेल. या माणे 80, 100, 120 

श. .िम. या परी ा या िव ा य ला देता येतील. एका िव ा य स एका िवषया या एका 

वेळी 3 आवेदन प े भर याची परवानगी असावी. मा  यासाठी आव यक पवू अट ची 

पतूता करणे अिनवाय राहील. 

करण-4 : 

िशि त िनदेशक :- 

 लघलेुखन इं जी, मराठी कवा िह दी िशकिवणारा िनदेशक हा संबंिधत 

लघलेुखनाची िकमान 100 श. .िम. ची पिर ा उ ीण असणे व िकमान 1 वष चा 

िशकव याचा अनभुव असणे आव यकच आहे. तसे नस यास परी ा पिरषदेने अशा 

सं थाना लघलेुखन िश णाची परवानगी देवू नये. 
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करण-5 : 

लघलुेखनाची पु तके :-  
 

 इं जी लघलेुखनासाठी स या तरी िपटमन िशवाय दसुरी िलपी अ त वात नाही. 

यामळेु इं जी लघलेुखन िपटमन िलपी वापरावी. परंत ू मराठी लघलेुखनासाठी 5-6 

लेखकां या वेगवेगळया प दती या िलप ची पु तके उपल ध आहेत.  यापैकी इनामदार-

क णक व िलमये हया िलपी  शासन मा य अस याने सदर या िलपीचे इं जी 

लघलेुखना या िलपीशी जवळ-जवळ 90 ट के साध य  अस याने ा दोनही िलप चा 

उपयोग सव सं था चालकांनी करावा, असे वाटते. हदी लघलेुखन िलपी देखील शासन 

मा यता ा त असावी. ी. इनामदार-क णक व ी. वसंतराव िलमये यांची िह दी आश ु

िलपी ही देखील इं जी व मराठी लघलेुखनाशी साध य असणारी िलपी अस याने ितला 

मा यता असावी असे वाटते. सदर िल यांनाच का मा यता असावी याचा खलुासा पढुील 

काही पिर छेदांत कालांतराने कर यांत आला आहे. यामळेु इं जी, मराठी व िह दी 

लघलेुखन भाषेतील एकसंधपणा राख यास मदत होईल. यासाठी  वेगळया िव लेषणाची 

गरज रहाणार नाही. 

 

करण-6 : 

 

परी ांसाठी वेळेची मय दा व पवू अट :- 

 इं जी / मराठी / िह दी लघलेुखन परी ांसाठी पवू अट व िल यंतरासाठी वेळेची 

मय दा खालील माणे राहील. 
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अ. . िवषय श. .िम. पवू अट िल यंतरा-
साठी वेळ 

1. इं जी 
लघुलेखन 

60 म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 30 श. .िम. 1 तास 15 िम. 

  80 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 30 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

1 तास 40 िम. 

  100 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 40 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

2 तास 

  120 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 40 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

2 तास 30 िम. 

2. मराठी 
लघुलेखन 

60 म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 30 श. .िम. 1 तास 15 िम. 

  80 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 30 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

1 तास 40 िम. 

  100 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 40 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

2 तास 

  120 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 40 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

2 तास 30 िम. 

3. िह दी 
लघुलेखन 

60 म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 30 श. .िम. 1 तास 15 िम. 

  80 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 30 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

1 तास 40 िम. 

  100 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 40 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

2 तास 

  120 1)म ॅ यअूल टंकलेखन/ कॉ यटूर टंकलेखन 40 श. .िम. 

2) लघुलेखन 60 श. .िम. 

2 तास 30 िम. 
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 लघलेुखन 100 व 120 श. .िम. परी ांसाठी 2 पिर छेद (अ आिण ब) येकी  

4-4 िमिनटांचे देवून यांना िल यंतरासाठी येकी 2 तास व 2 तास 30 िमिनटे असावीत 

असे के याने जे िव ाथ  लघलेुखन 60, 80 या पिर ा पास होतील यांना पढुील 

पिर ेस बस यास आपोआपच उ साह येईल नाही तर लघलेुखन 60, 80 या परी ांत 

अपयश आ यास ते िव ाथ  लघलेुखनाचा नादच सोडून देतांत व केले या मेहनतीवर  

पाणी  पडते. 

करण-7 : 
 

परी ेसाठी व पा सगसाठी गणु दे याची प दत :- 

 जे िव ाथ  लघलेुखन 60, 80 या परी ेला बसतात यांना 50 माक चे गणु 

पा सगसाठी पवू माणेच ठेवावेत. (िल यंतरासाठी येक पिर छेदास 45 व 

संकेतरेखांसाठी 5 गणु असावेत).  लघलेुखन 100, 120 या परी ांसाठी 50 माक चेच 

पा सग गणु ठरिव यांत यावेत. असे के याने सदरचा िव ाथ  जर लघलेुखन 60, 80 या 

परी ा पास झाला तर तो आपोआपच लघलेुखन 100, 120 या परी ांना बसेल आिण 

50 माक चे पा सग गणु अस याने याची काय मता व अचकुता यात आपोआपच वाढ 

होईल आिण तो िव ाथ  या आ थापनेम ये नोकरी िमळिव याचा य न करेल ितथे 

आपोआपच िवना सायास याची नेमणकू होणे सोई कर होईल. 

 स या इं जी लघलेुखन 130, 140, 150 व 160 या परी ा, परी ा  पिरषद 

आयोिजत करते. यापे ा उपरो त सव परी ा र  कर यांत या यात व ित ही भाषांसाठी 

फ त 120 पयतच परी ा, परी ा पिरषदेने आयोिजत करा यांत यात पिर ा पिरषदेचा 

वेळ, म व ग धळ वाचेल. कारण कोण याही नोकरीसाठी  120 या पढुील वेगमय देची 

गरजच नस याने यापढुील परी ा यथ ठरतांत.  
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करण-8 : 
गणुदान प दती : 

 लघलेुखन 60 व 80 श. .िम. या परी ा येकी 3-3 िमिनटां या अस याने 

याचे गणुदान व चकुा मोजतांना येकी  अ आिण ब पिर छेदांत सव चकुापयत चकुा 

मोज यांत या यात आिण 3 चकुांना एक गणु वजा क न उवरीत गणु दे यांत यावेत.  

 लघलेुखन 100, 120 श. .िम. या परी ांसाठी अ आिण ब पिर छेद येकी 4-

4 िमिनटां या तुलेखन पिर छेदातील गणुदान करतांना येक पिरे छेदातील  सव चकुा 

मोज यांत या यांत. येकी तीन चकुांना एक गणु वजा क न उवरीत गणु दे यांत यावेत. 

मा  उपरो त सव परी ांमधील दोनही अ आिण ब पिर छेद परी काने तपासणे 

बंधनकारक असावे. एकच पिर छेद तपासनू यात शु य गणु िमळा यास पढुील 

पिर छेदास सरसकट शु य गणु देणे चकुीचे ठरेल. यामळेु िव ा य स काही ना काही तरी 

गणु अव य िमळतील व अगदी शू य गणु िमळाले हणनू िव ाथ  लघलेुखन िशकणेच 

बंद करणार नाही व पढुील परी ेस जोमाने तयारी करेल. 

 

करण-9 : 
 

इं जी, मराठी व िह दी लघलुेखन परी ेसाठी व तिुन ठ (Objective) परी ा :- 

 स या या परी ां या चिलत िनयमा माणे इं जी लघलेुखन 60 व 80 श. .िम. 

या िवषयांसाठी 20 गणुांचे व तिुन ठ (Objective) न असतांना ही प दत मराठी व 

िह दी लघलेुखनसाठी चिलत नाही. तथािप इं जी/मराठी/िह दी या िवषयां या परी ांम ये 

एकसू ता असावी हणनू  सव भाषां या सव गत या नपि कां या समानतेसाठी 

व तिुन ठ (Objective) न वगळ यांत यावेत. 
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करण-10 : 

ुतलेखन (Dictation) देणारी य ती :- 

 लघलेुखन परी ा क ावर तुलेखन दे यासाठी पाठयवाचक हणनू या 

य तीची िनयु ती केली जाते या य तीसाठी खालील िनकष वापर यांत यावेत. 

1) या य तीची नेमणकू तुलेखन दे यासाठी कर यांत येईल ती य ती 

कोण यातरी सं थेत लघलेुखन िशकवीत असली पािहजे. एखा ा काय लयातील 

लघलेुखकाला तुलेखन दे यासाठी िनयु ती देवू नये. लघलेुखन परी ा पास आहे कवा 

केवळ लघलेुखक हणनू नोकरीला आहे हणनू अशा य तीची परी ेसाठी 

पाठयवाचक हणनू नेमणकू कर यांत येवू नये. यांना तुलेखन कसे ावे याचे 

अिजबात ान नसते. 

2) तुलेखन देणाऱी य ती लघलेुखन 120 श. .िम. ची परी ा उ ीण असणे 

अिनवाय करावे. 

3) तुलेखन दे या या य तीचे उ चार िव ा य ना प ट समजतील, याचा आवाज 

मोठा व वग तील सव ना ऐकू येईल इथपयत मोठा असावा. 

4) पाठयवचाकाला या वेगांचे तुलेखन ायचे आहे या वेगाचे िनयं ण यो य 

कारे करता आले पािहजे. हणजेच flow of Dictation कायम राहीला पािहजे. यांने 

तुलेखन देतांना जो पिर छेद वाचावयाचा आहे ितथे घडयाळ ठेवून येकी 15-15 

सेकंदा या वेळेचे यो य िनयमन केले पािहजे/करता आले पािहजे. काही वेळा सावकाश 

तर काही वेळा, वेळ जळुव यासाठी वेळेत तुलेखन संपिव यासाठी वेळा कमी-जा त 

करता उपयोगी नाही. 
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5) तुलेखन देणा या य तीस श दांची जळुवणी कोठे श द जोडता येतांत कोठे 

नाही, कुठे श द समु चय (Phrases) क न तुलेखन ावे याचे ान अवगत असले 

पािहजे. 

6) 25 िव ा य ची बचॅ क न या माणे बचॅ माणे पाठय वाचकाला मानधन ावे. 

करण-11 : 

िल यंतरासाठी  वेळेचे िनयमन :- 

 येक वेगा या परी ेसाठी िल यंतर कर यासाठी वेगवेगळया वेळा िन चत 

केले या आहेत. काही क ावर िल यंतरा या वेगवेगळया वेळा दे यांत येतांत अशा 

त ारी िव ा य नी के याचे ब याच क ावर आढळते. यासाठी क  संचालक व पाठय 

वाचकास सिूचत कर यांत यावे की, िल यंतरासाठी वेळ ही तुलेखन संप या पासनू या 

शेवट या सेकंदापासनू मोजावयाची असते. काही क ावर Trial Passage कवा पिह या 

Dictation पासनूच वेळ मोज यास सु वात होते व यामळेु िव ा य स िल यंतरासाठी 

परेुसा वेळ न िमळा याने याचे नकुसान होते. क  संचालक व पाठयवाचक यां या या 

चकुीमळेु िव ा य ने केले या सव मेहनतीवर पाणी पडते व पिरणामी िव ाथ  नापास 

होतो व पढुील परी ांना बसावे कवा नाही की लघलेुखन िवषय िशकणेच बंद करावे या 

सं मात िव ाथ  रहातांत. 

करण-12 : 

कॉपी करणे :-  ब याच क ावर कॉपी करणांचे कार उघडकीस आलेले आहेत 

यांचे कार खालील माणे. 

1) तुलेखन िद यानंतर िव ाथ  एकमेकांना िल यंतर दाखवतांत. अशा वेळी 

एकमेकांचे पाहून िलहीतांना कवा एकमेकांना बोलतांना आढळ यास पिह यांदा 

सपुरवायझरने ताकीद ावी तरीही न ऐक यास याची उ र पि का काढून घेऊन यास 
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वग बाहेर घालवावे व या उ र पि केवर Copy करण असा शेरा िलहून ती उ र 

पि का वेगळी पाठवावी. 

2) काही क ावर क  संचालक व पाठयवाचक यां यात साटेलोटे झालेले असते. 

िनध रीत वेगा या परी ांना कमी वेगाने तुलेखन देणे हा ही कॉपीचाच कार समज यांत 

यावा. 

3) काही क ावर क  संचालक, सं था चालक व पाठयवाचक यांचे साटेलोटे 

झालेले असते. य ांत तुलेखन न देता पाठयवाचक एकेक श द वग त अ यंत हळू 

वेगात- पेल गसह सांगनू िव ाथ  ते संबंिधत भाषेत (इं जी, मराठी व िह ही इ.) सरळ-

सरळ िलहीतांत. ही सु दा कॉपीच होय. अशी िकती तरी करणे पेपर तपासतांना Mass-

Copy हणनू सापडलेली आहेत. 

4) काही क ावर नपि काच िव ा य ना िदली जाते व नपि का जशी या तशी 

िव ा य ना उ रपि केत िलिह यास मभुा िदली जाते. िव ाथ  ती नपि का यांतील 

सव खणुांसह उदा. व पिवराम,अवतरण िच ह, निच ह,15-15 सेकंदां या माक गसह 

आहे, तशी या तशी हुबेहूब िलहून काढतात हा ही  Mass-Copy चाच कार होय. 

5) कॉपी करणाम ये ब याच उ रपि कांत िल यंतर केलेले असते. परंत ू यां या 

संकेतरेखा (Outlines) िलहीले या नसतांत हे उघड-उघड कॉपी करण आहे हे वेगळे 

सांग याची गरज नाही. अशा िव ा य चे गणुदान न करता यांचेवर यो य ती कायवाही 

करावी. 

6) काही उ र पि कांम ये िल यंतर हुबेहुब आिण या ुतलेखना या संकेतरेखाही 

अ यंत यव थत िलिहले या आढळतात.  कुठ याही वेगा या परी ेसाठी संकेतरेखा 

हया अगदी िबनचकु व पिर थतीज य िलहीणे श य होत नाही या वेळी कॉपी 

कर यासाठी सपुरवायझरने नपि काच िव ा य ना पाहून िलिह यास िदलीले असते 
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त हाच संकेतरेखा हुबेहुब व िबनचकुपणे काढता येतात हे सु दा कॉपी करणच 

अस याने अशी करणे पिर का या िनदशनास आ यास अशा उ र पि का कॉपी 

करण हणनू परी ा परीषदेस वेगळया दे यांत या यात यावर परी ा परीषदेने क  

संचालकांवर यो य ती कठोर कारवाई करावी. 

करण-13 : 
 

यावर उपाय योजना :- 

1) Mass-Copy करण अस यांस संबंिधत परी ा क  बंद क न तेथील क  

संचालक व पाठयवाचक यांचेवर फौजदारी गु हा न दिवला जावा. 

2) एखा ा परी ा क ावर क  संचालक, पाठयवाचक आिण सं था चालक 

यांचेतील साटेलोटे उघड झा यास पिह यांदा या सं थेची मा यता र   क न संबंधीत क  

संचालक, पाठयवाचक व सं था चालक यांचेवर गु हे दाखल कर यांत यावेत. अशा 

सं थेस पु हा कधीही मा यता देवू नये. 

3) या क ावर लघलेुखना या पिर ा घे यांत येतांत या क ावर आिण िवशेषत: 

या खोलीत तुलेखन िदले जाते या खोलीम ये C.C.T.V. कॅमेरे बसवावेत. तुलेखन 

या खोलीत िदले जाईल याच खोलीत िल यंतर कर याची मभुा असावी. हणजेच 

पाठय वाचकानेच येक वग त जाऊन तुलेखन ावे. हणजे िव ा य ना एका 

खोलीतनू दसु या खोलीत जा याचा न उ भवणार नाही.  

4) तुलेखन हे ऑडीओ टेप  क न ती टेप तुलेखन खोलीम ये  कवा संगाकावर 

वाजिवली जावी आिण तुलेखन झा याबरोबर ती ऑडीओ टेप क  संचालक आिण 

शाळे या मु या यापक यां या संयु त वा रीने िसलबंद क न परी ा पिरषदेकडे 

याबाबतचा िदनांक, वेळ आिण गती यांचा प ट उ लेख करावा. िदवस भरा या 
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वेगवेगळया वेगा या  तुलेखना या ऑडीओ टेप सायंकाळी एकि त िसलबंद क  

नयेत. 

5) ऑिडओ टेप दारे तुलेखन ावयाचे झा यास ती खोली श यतो साऊंड फू 

असावी कवा या वग त ही ऑडीओ टेप वाजिव यांत येणार आहे या खोली या 

आसपास शाळे या इतर िव ा य चा, कमचारी वग चा कवा र याव न जाणा या 

वाहनांचा उप व होणार नाही याबाबतची िवशेष काळजी घे यात यावा. 

6) या क ावर ऑडीओ टेप वाजिव याची सोय नसेल ितथे मा  िशि त 

पाठयवाचकाची िनयु ती करणे अिनवाय असेल.  

7) भिव यकाळात लघलेुखन परी ा संगणकावर घे याचे महारा  रा य परी ा 

पिरषदेने ठरिवले तरच वरील 1 ते 6 मु ांचा िवचार कर यात यावा. 

 

करण-14 :  
 

नपि का तयार करतांना यावयाची काळजी :- 

 इं जी, मराठी, िह दी या िवषयां या नपि का जे ा नक  तयार करतांत ते 

वत:  संबंधीत िवषयाची लघलेुखनाची 100/120 ची परी ा पास तसेच ते िश ण 

सं थेत तो िवषय िशकिवत असलेले असावेत. यांना नपि का तयार कर याचा परेुसा 

अनभुव असणे आव यक आहे.  

अ) कोण याही भाषेतील कोण याही वेगाची नपि का तयार करताना येकी  

 15/15 सेकंदा या माक गने दशिवणे आव यक आहे आिण िजथे िमिनट पणू 

 होतो ितथे या पणू झाले या िमिनटाचा मांक टाकावा. 
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ब) इं जी भाषेची नपि का तयार करतांना यांची श द मोज याची प दत येक 

 श दाला एक असे मोज यांत यावे. 

क) मराठी आिण िह दी भाषेची नपि का तयार करतांना मा  यातील िवभ त 

 ययांचे आिण अ ययांचे वेगवेगळे श द मोज यांत यावेत. उदा. यासाठी - 2 

 श द, कर यास - 2 श द, याने - 2 श द, तीनच - 2 श द, भावच - 2 श द  इ. 

ड) येक नपि केत येकी अ आिण ब िवभागात शेवटी 2/3  श द कमी-जा त 

 असले तरी तो पिर छेद याच वेगाचा आहे असे ाहय धर यास हरकत नाही. 

इ) तुलेखन अ आिण ब म ये 3 ते 4 पिर छेद पाडणे आव यक असावे. 

ई) नपि केत आकडेवारी, िवशेष नाम, यांचा वारंवार उ लेख श यतो टाळावा. 

फ) पिर छेद "अ" रोज या दैनंिदन भाषेतील असावा. अलंकारीक, वाङमयीन 

 शा ीय कवा िव ानावर आधारीत अस ूनये. पिर छेद "ब"  श यतो यापारी 

 प , कंपनी अहवाल कवा साध ेसटुसटुीत भाषण असावे. 

भ) एखा ा सं थेत लघलेुखन िवषय िशकिव यासाठी न याने शासन मा यता  हवी 

 अस यास सं था चालकाला वत:ला लघलेुखन कला अवगत असणे अिनवाय 

 करावे. या माणे टंकलेखना या मा यतेसाठी टंकलेखन आव यक आहे 

 या माणे लघलेुखनही अ याव यक करावे.  तो सं था चालक लघलेुखनाची 

 िकमान संबंधीत भाषेची हणजेच या भाषे या लघलेुखनासाठी  मा यता हवी 

 असेल या भाषेची िकमान 100 श. .िम. ची परी ा उ ीण असणे 

 आव यक करावे.  तसेच या सं थेत िशकिवणा या िनदेशकास िकमान 100 

 श. .िम. ची परी ा अिनवाय राहील.  जु या शासनमा य सं थांना हा िनयम लाग ू

 होणार नाही. 
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रकरण -15 : 

लघलुेखन िश णासाठी जागा : 

1) या सं थेत लघलेुखन िवषय िशकिवला जातो  या सं थेत  िकमान 10' x 10' चा 

वग असावा. एवढया जागेत िकमान 12 ते 14 िव ाथ   एका वेळेस बस ूशकतांत. 

हणजेच एका िव ा य स िकमान 7 चौ.फू. जागा असावी. एखा ा सं थेत एका बचॅला 

यापे ा जा त िव ाथ  सं या अस यास या माणांत मोठया जागेची यव था असावी. 

एका वेळेस िकमान 15 िव ा य ची बचॅ घेता येईल अशा कारे यव था असावी. िदवस 

भरांत िकमान 16 बचेॅस घेता येतील. 

2) वग त िव ा य या माणात िव ा य ना बस यासाठी खु य  कवा बाकडे असावे. 

सदर खु य  कवा बाकडे यो य या उंचीचे असावे जेणेक न िव ा य स टेबलवर 

आरामदायीपणे काम करता येईल. 

3) िव ा य ना िशकिव यासाठी िकमान 4' x 3' चा फळा असावा. 

4) िव ा य या सं ये माणे एखादे मोठे टेबल की यावर िव ा य ना ूतलेखन 

यव थतपणे िलहीता आले पािहजे कवा खु य नाच फो ड ग टडँची सोय असावी 

जेणेक न यांना यव थतपणे िलहीता येईल. 

5) वग म ये परेुसे फ नचर व िवजेची व पं याची सोय असावी.  

6) िश ण वग जवळ ग गाट व ग धळ कवा र यावरील वाहनांचा ास नसावा. 
 

 

करण 16: 
 

 

लघलुेखन िशकिव यासाठी संदभ पु तके :- 
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1) इं जी लघलेुखन िशक यासाठी िपटमन शॉटहडँ इं टर अँड की हे एकमेव 

पु तक अ यंत उपयोगी असनू या पु तकांत सव िनयमांचे सिव तर िव लेषण केलेले 

आहे. 

2) िपटमन शॉटहडँ य ू कोस हे पु तकही बाजारांत उपल ध आहे. परंत ू यामळेु 

िव ा य ना लघलेुखनाचे परेूपरू ान िमळू शकत नाही. 

3) मराठी लघलेुखनासाठी सव ी. इनामदार / क णक यांचे शासनमा य मराठी 

लघलेुखन हे पु तक उ कृ ट आहे. मराठी व न इं जी कवा इं जीव न मराठी लघलेुखन 

िशकिव यासाठी दो ही िलप चे 85 ते 90 ट के साध य अस याने दो ही लघलेुखन 

यव थत व लवकर िशकता येते. हदी लघलेुखनासाठी ी.इनामदार यांचे तसेच       

ी. िलमये यांचे हदी आशिुलपी ही दो हीही पु तके आहेत.  

4) ी. वसंतराव िलमये यांचे मराठी लघलेुखन पु तकही िशक यासाठी उपयु त 

आहे. 

5) वेग वाढीसाठी व लघलेुखना या अिधक ानासाठी खालील पु तकांचा वापर 

करावा. 

अ) इं जीसाठी 700 Common words and Dictation Exercises. 

ब) Miscellanious Correspondance Part I/II/III 

क) K.S. Ayyar यांचे  Phraseography पु तक. 

ड) मराठी / इं जी  गतीवृ दीसाठी तुलेखनाची िविवध पु तके बाजारात उपल ध 

 आहेत. 

इ) इं जी / मराठी श दकोश, शु दलेखनाची पु तके.  
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फ) शासनाने िस द केलेली व बाजारात उपल ध असलेली लोकरा य, योजना इ. 

िनयत कालीकांचा तुलेखनाम ये उपयोग कर यात यावा. 
 

करण-17 
 

उ र पि का तपासणे - परी क/समी क िनयु ती : 

1) लघलेुखना या परी ा झा यानंतर उ रपि का तपास याचे काम सु  होते. या 

सं थाम ये लघलेुखन िवषय िशकिवला जातो या सं थेतील िनदेशकाची उ रपि का 

तपास यासाठी िनयु ती अिनवाय करावी. अ यथा या सं थेवर काय कायवाही 

करावयाची हे शासनाने ठरवावे. िकमान 3 वष तरी या िनदेशकाने पिर क हणनू काम 

केलेच पािहजे असे बंधन असावे. ब याच सं थेतील सं था चालक यांचे िनदेशक उ र 

पि का तपास यासाठी पाठिवत नाहीत. कारण यांचेकडील िनदेशक कुठेतरी नोकरी 

करणारे असतांत / पाट टाईम काम करणारे असतात अशांनाही हे बंधनकारक करावे.  

2) कोण याही भाषे या (इं जी/मराठी/िह दी) उ रपि का तपास यासाठी या 

परी काची नेमणकू केली जाते तो परी क या भाषेची िकमान 100 श. .िम. ची परी ा 

उ ीण असणे आव यक आहे. यापे ा जा त वेगाची परी ा पास अस यास उ म. 

3) समी काची नेमणकू करतांना समी क 100 कवा 120 ची या या भाषेची 

परी ा उ ीण असणे आव यक. तथािप समी कासाठी याने / ितने अगोदर 4/5 परी ा 

परी काचे काम केलेले असणे आव यक. 

4) परी काने उ रपि का लाल शाईने तपासा यात.  तसेच पेपर तपासताना या 

चकुा असतील या येक चकुीसाठी लाल शाईने येकी एक रेघ ावी आिण 

आव यक ते श द वगळले  / गाळले कवा जा तीचे श द िलिहले असतील तर यासाठी 
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अशा येक वगळले या / गाळले या कवा जा ती या श दासाठी एक गोल कवा  

जादाची  रेघ ावी  आिण शेवटी सव चकुा मोजा यात. 

5) परी काने दो ही अ आिण ब पिर छेद तपासणे अिनवाय आहे. 

6) येक पिर छेद तपासनू झा यानंतर या पिर छेदा या शेवटी िमळालेले गणु िकती 

पैकी आहेत ते िलहावे. अशा दो ही पिर छेदांना गणुांकन करणे आव यक असनू या 

पानांवर काहीही िलिहलेले नसेल या येक पानावर लाल शाईने पणू पानावर एक रेघ 

मारावी. 

7) संकेतरेखासाठी असलेले गणु संकेतरेखां या खाली िकतीपैकी आहेत ते िलहावे व 

उरले या सव पानांवर लाल शाईने रेघ मारावी. 

8) वरील ीया पणू झा यानंतर परी ा पिरषदेने िदले या पिह या पानावर यो य ती 

मािहती भ न गणु ावेत (अंकी आिण अ री) व शेवटी वा री करावी. 

9) समी काने उ रपि केचे समी कन करतांना िहर या शाईने तपासावे व ती 

उ रपि का परी काने िदलेले गणुांकन बरोबर अस याची सव पानांवर शेरे / गणु बरोबर 

अस याची खा ी के यानंतरच आपले गणु / शेरे पु हा िलहून वा री करावी व परी ा 

पिरषदेने िदलेला रािहलेला भाग पणू क नच वा री करावी. हणजे या उ रपि केस 

सव वी समी कच जबाबदार राहील. 

10) लघलेुखना या उ रपि का तपासणे हे अ यंत िजकीरीचे, िकचकट व अवघड 

काम अस याने एखा ा परी काकडून / समी काकडून उ रपि का तपासतांना चकु 

होऊ शकते.  शेवटी तो सु दा माणसूच आहे. तथािप ती चकु जाणनू-बजुनू कवा 

हेतपूुर सर कोणीही पिर क / समी क करीत नसतो. अशा वेळी या य तीवर कठोर 

कायवाही कर यापवू  यांचेही हणणे ऐकून याव.े या य तीवर अ यंत कठोर कारवाई 

कर यापवू  पिह यांदा कडक समज दे यांत यावी. दसु यांदा चकू झा यास या या 
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मानधनातनू 25 ट के कपात करावी आिण अशा कारे सतत तीन वेळा जर या 

य तीकडून चकूा झा या तरच या य तीवर शेवटी कठोर कायवाही क न पु हा या 

य तीस परी क / समी क हणनू िनयु ती देवू नये. कारण जी य ती परी क हणनू 

काम करते या य तीला वत:चा वाभीमान आिण समाजात एक ित ठा असते. अशा 

कारे या य तीस परी ा पिरषदेने घालिव यास या य तीची  नाच की होते आिण 

दसु या नवीन येणा या य तीस हे समज यावर ती य ती हे काम कसे टाळता येईल 

यासाठी िनरिनराळी कारणे/यु या कवा इतर माग चा अवलंब क न पेपर तपासणे कसे 

टाळता येईल हेच पाहतो आिण याचा पिरणाम उ रपि का तपास यावर होतो. 

करण-18 
 

परी क/समी क यांचे मानधन : 
 

1) लघलेुखना या उ रपि का तपासणे हे सव त कठीण आिण िकचकट आिण 

तांि क काम आहे. टंकलेखना या पि का तपासणे या मानाने अ यंत सोपे काम आहे.  

लघलेुखना या उ रपि का तपासतांना येक श द-न-श द पहावा / वाचावा लागतो. 

वा य रचना, याकरण दृ टया तसेच शु दलेखन आिण या या श दांचे पेल ग सु दा 

पहावे लागते. हणजे लघलेुखन 60, 80 या उ रपि का तपासतांना एका उ र पि केस 

कमान 15 ते 20 िमिनटे लागतात. तथािप लघलेुखन 100/120 या उ रपि का 

तपासतांना 35 ते 40 िमिनटांचा कालावधी लागतो. अशा कारे सकाळी 10 ते 

सायंकाळी 5.30 पयत जेमतेम 12/13 उ रपि का तपासनू होतात आिण या कामासाठी 

येक पेपरला पये 12/- ( पये बारा फ त ) मानधन िदले जाते. 

2) या सव बाब चा िवचार करता हे मानधन अ यंत अपरेु आहे असे आमचे सव चे 

मत असनू ते मानधन येक पेपरला िकमान 50/- पये कर यांत यावे व िदवसाला जो 

पये 100/- दैिनक भ ा िदला जातो तो वाढवून पये 1000/- (अ री एक हजार ) 
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कर यांत यावा. कारण अपु या मानधनामळेुही पेपर तपासायाला ये यांस परी क तयार 

होत नाहीत. 

3) पाठय वाचकाचे मानधन येक बचॅला पये 300/- कर यांत यावे.  तसचे 

दैिनक भ ा पये 200/- दे यांत यावा. 

4) वरील माणातच समी काचेही मानधन वाढिव यात यावे हणजे जो समी क 

काम करेल यालाही याबाबतचे समाधान िमळून काम कर यास ती य ती उ सकु 

राहील. हणजेच पिर क व समी क कामासाठी आम या मते परी ा पिरषदेस अडचणी 

येणार नाहीत. 

5) लघलेुखना या उ रपि का स या िवभागवार प दतीने तपास याचे काम सु  

आहे. तथािप पिर षक / समी क यांचे मानधन वाढिव यानंतर ही िवभागवार 

तपासणीची प दत बंद क न पिर ा पिरषदे या पातळीवर क ीय प दतीने एकाच क ावर 

तपासणीचे काम सु  के यास यामळेु िव वासाहता, गणुव ा व अचकुता वाढेल व 

काय स गती िमळून कामही लवकरात लवकर संपनू िनकाल लवकर लाग यास हातभार 

लागेल. 

 उपरो त अ यास म तयार झा यांनतर या अ यास मासाठी महारा  शासन, 

महारा  वािण य िवभाग िश ण सं था मा यता व संचालन िनयम 1991 सधुािरत 

िनयमावली 2014 या सव अटी व िनयम या अ यास मास लाग ूपडतील. 

 वरील माणे आ ही खालील स ा करणार लघलेुखन त ांनी लघलेुखन 

िवषयाबाबत यथासांग व दीघ चच  क न उपरो त िन कष शासनास सादर करीत 

आहोत.  

   


