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लघुलेखन िनयमावली
:

"लघुलेखक" वापरतांना समजून घेणे
आहे. बाहेर पडले

ते तसे िलहून घेता येणे हे लघुलेखकाचे असले .

लघुलेखक
/ हे तंतोतंत िलहून घेणे

(भाषांतर) तसे देणे
कामांत आणनू कामकाजाचा वेग वाढवनू थोडया वेळांत

व काम देणारा लघुलेखक होय

पुरातन काळांत अशी एक कथा आहे , झाली
मान आच ऋृषींनी वेदांचे पठण करतांना वेद
तसे गरज असतांना "

गणेशाने" वेद तसे काम अचूक केले होते.
या लघुलेखक " गणेशाला" मान

लागेल व गणेशच लघुलेखक संबोधता येईल हे
नाकारता येणार . Dictation

जलदगतीने होते. Goodwyn या काम
केली होती. या

होऊन सोडून आपले
घातले.

बाब घेता लघुलेखक तयार हो
सर ऐझॅक यांनी लघुिलपीचा

सन 1837 साली या िलपीचा केला.
, - , , मोठमोठे कारखाने,

वगैरे जलद गतीने कामाचा
उरक होऊ लागला व लघुिलपी जगभर झाली

लघुलेखकांचा मोठा वावर
लघुलेखकांची होऊन वेगाने
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मदत झाली. लघुलेखक
असत. ओघात शासनाने भाषेचा

कामकाजात वापर धोरण
गरज भासू आधारावर

लघुिलपी तयार मदत झाली व पुढे वेगवेगळे संशोधन
होऊन लेखकांनी लघुिलपी तयार पुढे
मोठया कामकाजांत वापर झाला.
शासनाने . व.वा. इनामदार व . द.आ. तसेच िलमये

लघुलेखन असून ती शासन
लघुलेखन येत आहे.

लघुलेखक हा कामकाजाचा कणा येऊ
लागला. कारण तो यांचा
काम करतो. गोपनीय , व

यामधील दवुा वावरतो. तसेच
संबंध येत

लघुलेखकाना भूिमका पार लागतात.

चांगला लघुलेखक भाषेवर असणे, ितचे
लेखन करता येणे असते. तरच
चांगला लघुलेखक हा एक

शकते.

आता चांगला लघुलेखक तयार काय काय
करणे, , ,घरातील वातावरण

अवलंबून असतांत. अशा आपण या बाबत खालील
एकेका .
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-1 :

:- साधारणत: लघुलेखन
( / / ) तो एस.एस.सी. पास
असावा असावे.

असतांनाच लघुलेखन कला िशकणे आहे असे
हरकत . कारण घेत असतांना

येऊ लागते हळूहळू
लघुिलपीचे कळू लागून तो साधारण 12 वी

लघुलेखन कला अवगत शकतो.

-2 :

:- तो /

एस.एस.सी असावा/ असावी.

घेतांना 150 व मािसक
450/500 3 6

आगाऊ भरणे कराव.े
पायाभूत िमळाले तो पुढे

शकतो / करतो हा अनुभव आहे.

-3 :

कालावधी :-

अ) पाठ िशकणे व सराव करणे : कालावधी हा
साधारणपणे एक असावा. या एका कालावधीत

लघुलेखन
( / / ) भाषेची साधारणत: 5

. कला
असणारे िनयमावलीचे पाठ, करणे होय.

दररोज 2 ते 3 तास िनयमांचा / उदाहरणांचा
लघुिलपी सराव करणे आहे. आठवडयातून एक
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8/10 तास सराव लघुलेखन कला अवगत होत .

व असणे आहे.

िनयमांचे आकलन वेग
होते. रोज वेगवेगळया

घेणे व ते वाचून टंकिलखीत करणे आहे असे
दर साधारणपणे 10

लघुलेखनाचा वेग वाढू शकतो, 5 ते 6
लघुलेखनाचा वेग 80 ते 90 श. .िम. होऊ

शकतो. भाषेचे आपण िलखाण करतो तो वेग साधारणपणे
िमिनटाला 20 ते 25 श. .िम. असतो.

ब) सदर स एका
आपोआपच परवानगी

िमळेल. 80,100, 120 श. .िम.
देता येतील. एका एका एका 2 आवेदन

परवानगी असावी.

क) मे/जून / जे लघुलेखन
होतील संबंधीत नंतर लगेच 15

िनकाल अगोदर/
अगोदर 8 करावा

िमळेल व सहा वाया जाणार
.



8

-4 :

िनदेशक :-

लघुलेखन , िनदेशक हा
संबंिधत लघुलेखनाची 100 श. .िम. ची असणे व

1 अनुभव असणे च आहे. तसे
अशा लघुलेखन परवानगी

देवू नये.

-5 :

लघुलेखनाची :-

िशवाय िलपी
. लघुलेखन िलपी वापरावी. परंतू

लघुलेखना 5-6 वेगवेगळया िलपींची
आहेत. इनामदार- व िलमये हया िलपी

शासन िलपीचे िलपीशी
जवळ-जवळ 90 िलपींचा उपयोग
उपयोग चालकांनी करावा, असे वाटते. लघुलेखन िलपी
देखील शासन असावी. इनामदार यांची आशु िलपी
देखील व लघुलेखनाशी िलपी
ितला असावी असे वाटते. सदर का असावी
याचा खुलासा कालांतराने आला आहे.

, व लघुलेखन भाषेतील एकसंधपणा
मदत होईल. वेगळया गरज रहाणार .
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-6 :

वेळेची :-

लघुलेखन 60, 80 श. .िम. /

30 श. .िम. व 100/120 श. .िम.
/ 40 श. .िम.ची

आहे. लघुलेखन 60, 80 / 30

श. .िम. 40 श. .िम. 100/120 50

श. .िम. ची आहे. (अथवा 40

श. .िम. ची आहे.) लघुलेखन 60, 80 या
2 (अ ब) 3-3 िमिनटांचे असावे

1 तास व 1 तास 15 िमिनटांची
वेळ असावी.

/ / लघुलेखन 60/80 /

संगणक एकाच लघुलेखन / टंकलेखन
आवेदन मुभा असावी. परंतू (टंकलेखन)

न लघुलेखन िनकाल यावा. परंतू
टंकलेखन लघुलेखनाचा िनकाल / जो असेल
तो िनकाल यावा. अट
कायम यावी. मागील संबंध या
नवीन असणार असे
अगोदरच सं चालकाने अवगत करणे आहे.

लघुलेखन 100 व 120 श. .िम. 2 (अ
ब) 4-4 िमिनटांचे देवून 2

तास व 2 तास 20 िमिनटे असावीत असे जे लघुलेखन
60, 80 पास होतील
आपोआपच येईल तर लघुलेखन 60, 80

अपयश ते लघुलेखनाचा नादच सोडून देतांत व
मेहनतीवर पाणी पडते.



10

-7 :

व गुण :-

जे लघुलेखन 60, 80 बसतात 50

गुण ठेवावेत. (

35/45 व 5 गुण असावेत). लघुलेखन
100, 120 50 पािसंग गुण यावते.
असे सदरचा जर लघुलेखन 60, 80 पास
झाला तर तो आपोआपच लघुलेखन 100, 120 बसेल

50 पािसंग गुण व अचुकता
यात आपोआपच वाढ होईल तो
िमळ करेल ितथे आपोआपच सायास नेमणूक
होणे होईल.

लघुलेखन 130, 140, 150 व 160 ,

करते.
व फ 120 ,

यात वेळ, व वाचेल.
कारण 120 गरजच

ठरतांत.

-8 :

गुणदान :

लघुलेखन 60 व 80 श. .िम. 3-3

गुणदान व चुका मोजतांना अ
ब 60 चुका 60

चुका गुण यावते.

लघुलेखन 100, 120 श. .िम. अ ब
4-4 गुणदान करतांना

तील 90 चुका . 90 चुका
गुणदान यावते.
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अ ब तपासणे बंधनकारक
असावे. एकच तपासून गुण

सरसकट गुण देणे ठरेल.
ना गुण िमळतील व गुण िमळाले

लघुलेखन िशकणेच बंद करणार व
जोमाने करेल.

-9 :

, व लघुलेखन Objective :-

60, 80 या
20 Objective पेपर असतो 20 िमिनटांचा वेळ

असतो. परंतू व 60, 80 असा
Objective पेपर नसतो. उपाय योजनेचा
अवलंब करणे असे वाटते.

अ) Objective कायम ठेवावयाची
व Objective

यावी.

ब) व लघुलेखना
2 िलपींचा अवलंब करणे व तीच िलपी शासन

जाणे .

क) तसे / लघुलेखना इनामदार-
िलमये िलपीतीलच Objective असणे .

तपासतांना कोणती
खुण आहे याचा बोध होणे .
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ड) / िलपी येत ,

अशा Objective तयार
ती तपासतांना यावी

पेपर तपासणे सोयीचे हाईल.

इ) Objective कायम ठेवावयाची
अवलंब करणे ठरेल. , व

Objective यावी जेणे
समान येतील व

िमळेल.

ई) जर 20 Objective ठेवावयाचेच
असतील , व

िलपी वापरावयाचे जसे 10 वी 12 वी 20

येतात व गुण एस.एस.सी.
पाठवनू गुणांकन /गुणदान

येते तीच या यावी. जेणे
/ कोणती िलपी वापरली जाते

याचा होणार .

-10 :

(Dictation) :-

लघुलेखन
केली जाते खालील िनकष

यावते.

1) नेमणूक येईल ती
लघुलेखन िशकवीत असली .

लघुलेखकाला देवू नये.
लघुलेखन पास आहे केवळ लघुलेखक आहे

अशा चक नेमणूक
येवू नये. कसे याचे नसते.



13

2) लघुलेखन 120 श. .िम. ची
असणे करावे.

3) समजतील,
आवाज मोठा व ऐकू येईल मोठा असावा.

4) वेगांचे आहे वेगाचे
करता आले . flow of

Dictation कायम . देतांना जो
वाचावयाचा आहे ितथे घडयाळ ठेवून 15-15 वेळेचे

िनयमन केले /करता आले . वेळा सावकाश तर
वेळा, वेळ वेळेत वेळा कमी-
करता उपयोगी .

5) जुळवणी कोठे जोडता
येतांत कोठे , कुठे (Phrases)

याचे अवगत असले .

-11 :

वेळेचे िनयमन :-

वेगवेगळया वेळा
आहेत. वेगवेगळया वेळा

येतांत अशा आढळते.
संचालक व वाचकास सूिचत यावे ,

वेळ सेकंदापासून
मोजावयाची असते. वर Trial Passage

Dictation पासूनच वेळ होते व
पुरेसा वेळ न नुकसान होते. संचालक

व या मेहनतीवर
पाणी पडते व नापास होतो व बसावे

लघुलेखन िशकणेच बंद करावे या
रहातांत.
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-12 :

कॉपी :- कॉपी आलेले
आहेत खालील .

1) एकमेकांना दाखवतांत. अशा
एकमेकांचे पाहून एकमेकांना बोलतांना

सुपरवायझरने न
काढून घेऊन घालवावे व Copy

असा शेरा िलहून ती पाठवावी.

2) संचालक व साटेलोटे झालेले
असते. कमी वेगाने देणे हा
कॉपीचाच यावा.

3) संचालक, चालक व वाचक यांचे
साटेलोटे झालेले असते. न देता एकेक

हळू वेगात- सांगून ते संबंिधत
भाषेत ( , व इ.) सरळ-सरळ .

कॉपीच होय. अशी पेपर तपासतांना Mass-Copy

सापडलेली आहेत.

4) जाते व
तशी मुभा जाते.

ती खुणांसह उदा. , अवतरण
, , 15-15 आहे, तशी

हुबेहूब िलहून काढतात हा Mass-Copy चाच होय.

5) कॉपी केलेले असते. परंतू
संकेतरेखा (Outlines) नसतांत हे उघड-उघड कॉपी

आहे हे वेगळे गरज . अशा गुणदान न
करता ती करावी.

6) हुबेहुब
आढळतात.
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संकेतरेखा हया व
होत . कॉपी सुपरवायझरने

पाहून असते संकेतरेखा हुबेहुब व
काढता येतात हे कॉपी अशी

अशा कॉपी
वेगळया .

ती कठोर करावी.

-13 :

यावर उपाय योजना :-

1) Copy आढळून
संबंिधत 4 घालावी कायमची
असावी.

2) Mass-Copy संबंिधत बंद
तेथील संचालक व यांचेवर
जावा.

3) संचालक,
चालक यांचेतील साटेलोटे उघड

संबंधीत संचालक, व चालक यांचेवर
दाखल यावते. अशा देवू

नये.

4) येतांत
: खोलीत जाते C.C.T.V.

कॅमेरे बसवावेत. खोलीत जाईल खोलीत
मुभा असावा. वाचकानेच

जाऊन . ना एका खोलीतून
खोलीत .

5) हे कॅसेट टेप ती कॅसेट
जावी ती
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कॅसेट संचालक
िसलबंद , वेळ गती
यांचा करावा. वेगवेगळया

कॅसेट िसलबंद नयेत.

6) कॅसेट ती खोली
साऊंड असावी कॅसेट येणार
आहे आसपास इतर ,

वाहनांचा होणार याबाबतची
काळजी यावा.

7) कॅसेट सोय नसेल ितथे
करणे असेल.

-14 :

तयार करतांना काळजी :-

, , या जे तयार करतांत
तयार पुरेसा अनुभव असणे आहे.

....

अ) भाषेतील वेगाची तयार करताना
15/15 आहे

िमिनट होतो ितथे िमिनटाचा
टाकावा.

ब) भाषेची तयार करतांना
एक असे याव.े

क) भाषेची तयार करतांना
वेगवेगळे यावते.

उदा. - 2 , - 2 , - 2 ,

तीनच - 2 , भावच - 2 इ.



17

ड) अ ब 2/3

कमी- असले तो वेगाचा आहे असे
हरकत .

इ) अ ब 3 ते 4 पाडणे
असावे.

ई) , नाम, यांचा वारंवार
टाळावा.

फ) "अ" भाषेतील असावा. ,

वाङमयीन असू नये. "ब"
, कंपनी अहवाल साधे भाषण

असावे.

भ) लघुलेखन शासन
( ) हवी चालकाला :ला
लघुलेखन कला अवगत असणे करावे. टंकलेखना

टंकलेखन आहे लघुलेखन
कराव.े तो चालक लघुलेखनाची संबंधील भाषचेी

लघुलेखना हवी असेल भाषेची
60 श. . िम. ची असणे कराव.े

परंतू िनदेशकास 100 श. .

िम. ची .

-15 :

लघुलेखन जागा :

1) लघुलेखन जातो
10' x 10' चा असावा. एवढया जागेत 12 ते 14

एका वेळेस बसू शकतांत. एका 7

चौ.फू. जागा असावी. एका बॅचला
मोठया जागेची असावी. एका
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वेळेस 15 बॅच घेता येईल अशा
असावी. भरांत 16 बॅचेस घेता येतील.

2)

बाकडे असावे. सदर बाकडे उंचीचे असावे
टेबलवर आरामदायीपणे काम करता येईल.

3) 4' x 3' चा फळा असावा.

4) एखादे मोठे टेबल
आले

डची सोय असावी येईल.

5) पुरेसे व व सोय असावी.

6) व वाहनांचा
नसावा.

16:

लघुलेखन िशक :-

1) लघुलेखन अँड हे
एकमेव उपयोगी असून या िनयमांचे

केलेले आहे.

2) हे बाजारांत आहे. परंतू
लघुलेखनाचे पूरेपूर िमळू शकत .

3) इनामदार / यांचे
लघुलेखन हे आहे.

लघुलेखन िलपींचे 85 ते 90
लघुलेखन व लवकर िशकता येते.

4) िलमये यांचे लघुलेखन आहे.



19

इतर 2/3

आहेत. शासनाने याबाबत अिधकृत हे
ठरवाव.े

5) वेग व अिधक खालील
वापर करावा.

अ) 700 Common words and Dictation

Exercises.

ब) Miscellanious Correspondance Part I/II/III

क) K.S. Ayyar यांचे Phraseography .

ड) /

बाजारात आहेत.

इ) / , .

-17

तपासणे - / :

1) काम
होते. लघुलेखन जातो
िनदेशकाची करावी.

काय करावयाची हे शासनाने ठरवावे. 3

िनदेशकाने काम केलेच असे बंधन
असावे. चालक िनदेशक

. कारण िनदेशक
करणारे असतांत / टाईम काम करणारे असतात हे
बंधनकारक कराव.े

2) ( / / )

नेमणूक केली जाते तो भाषेची
100 श. .िम. ची असणे आहे.

वेगाची पास .
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3) नेमणूक करतांना 100 120 ची
भाषेची असणे .

/ ितने अगोदर 4/5 काम केलेले असणे .

4) लाल शाईने . तसेच पेपर
तपासताना चुका असतील लाल शाईने
एक रेघ ते वगळले / गाळले

असतील तर अशा /

एक गोल जादाची रेघ
चुका .

5) अ ब तपासणे आहे.

6) तपासून
िमळालेले गुण आहेत ते िलहावे. अशा
गुणांकन करणे असून पानांवर नसेल

पानावर लाल शाईने पानावर एक रेघ मारावी.

7) असलेले गुण खाली आहेत ते
िलहावे व पानांवर लाल शाईने रेघ मारावी.

8)

पानावर ती गुण ( ) व
करावी.

9) करतांना शाईने तपासावे
व ती काने गुणांकन बरोबर पानांवर
शेरे / गुण बरोबर आपले गुण / शेरे
िलहून करावी व भाग

करावी.
जबाबदार .

10) तपासणे हे , व
अवघड काम /

तपासतांना चुक होऊ शकते. तो माणूसच आहे. ती
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चुक जाणनू-बुजून /

नसतो. अशा कठोर
ऐकून . कठोर कारवाई

कडक समज यावी . चूक
मानधनातून 25 कपात करावी अशा सतत तीन वेळा
जर चूका तरच कठोर

/ देवू
नये. कारण जी काम करते :चा

समाजात एक असते. अशा
होते

नवीन हे ती हे काम कसे टाळता
येईल कारण/े इतर अवलंब
पेपर तपासणे कसे टाळता येईल हेच पाहतो

होतो.

-18

/ यांचे मानधन :

1) तपासणे हे
काम आहे. तपासणे मानाने

सोपे काम आहे. तपासतांना
-न- पहावा / वाचावा लागतो. रचना,

तसेच पहावे लागते.
लघुलेखन 60, 80 तपासतांना एका

15 ते 20 िमिनटे लागतात. लघुलेखन 100/120

तपासतांना 35 ते 40 िमिनटांचा कालावधी लागतो.
अशा 10 ते 5.30 जेमतेम 12/13

तपासून होतात या पेपरला 12/-

( बारा ) मानधन जात.े
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2) या बाबींचा करता हे मानधन अपुरे आहे असे
आमचे मत असून ते मानधन पेपरला 25/-

यावे व जो 100/- दैिनक जातो तो
वाढवनू 200/- यावा. कारण पेपर
तपासयला तयार होत .

3) मानधन यावे जो
काम करेल समाधान िमळून काम

ती . व
मते अडचणी येणार .

तयार या
शासन, व संचालन
िनयम 1991 िनयमावली 2014 व िनयम या

लागू पडतील.

खालील करणार लघुलेखन
लघुलेखन यथासांग व
शासनास सादर आहोत. आमची , याबाबत आणखी

करावयाची आणखी नवीन नमूद
करावयाचे पाचारण यावे. परंतू इतर

/ कृपया टाळावा अथवा बरोबर
बोलवावे या अंितम घेता येईल.


