पाठ-३०
मुद्रणत्रुटिशोधनम्
शब्दव्यवथिापकेन नूतनानाम् अशुद्धीनां
सम्भावना जायते ।

सारान्शः
समक्षं पुस्तकाकारे सम्यक् व्यवस्थिता
ज्ञानववज्ञानपूररता पाठ्यसामग्री ववराजते। भवतः वकं
जानावत भवान् यत् एतस्य पुस्तकस्य
वततमानरूपसम्पादनात् पूवत वकं वकं कृतम् ? नूनं
पाठ्यक्रमवनमात णं, पाठानां लेखनं, तेषां क्रमानुसारम्
आयोजनं, ततः सम्पादनं मुद्रणसमये त्रुटीनां
संशोधनं, पुनः मुद्रणे त्रुटीनां वनराकरणं,
वित्रसंयोजनम् इत्यादयः । त्रुवटसंशोधननाित
कावनवित् सुवनविविह्नावन एव प्रयोज्यन्ते ।
मुद्रणत्रुवटशोधनम् अत्यवधकं महत्त्वपूणत कायतम् ।
यवद लेखकस्य त्रुवटशोधकस्य वा अज्ञानतया
असावधानतया वक्षप्रकाररतया वा मुवद्रतसामग्रयां
कावित् त्रुटयः अववशष्ाः तवहत उत्कृष्ा अवप रिना
त्रुवटपूणात जायते । एतादृशी रिना ववद्वत्समाजे न
आवद्रयते।
मुद्रणसाधनाटन
प्रारम्भे मुद्रणम् अतीव कष्साध्यं दु ष्करं ि आसीत्।
शब्दव्यवथिापकः पाण्डु वलप्ाः व्यवथिापनं करोवत
स्म । सः काष्ठखण्डे षु (stick) पृष्ठस्य आकारानुरूपं
रिनायाः स्वरूपानुरूपं ि अक्षराणां व्यवथिापनं
कृत्वा व्यवथिावपतां सामग्रीं 'गैली' इत्यस्स्मन्
लौहपात्रसदृशे उपकरणे थिापयवत स्म। पृिक्पृिक् कायात णां कृते पृिक्-पृिक् 'गैलीनां प्रयोगः
वक्रयते स्म।
साम्प्रतं तु सङ्गणक-युगं (Computer Age) वततते ।
प्रकाशनक्षेत्रे डीटीपी 'डे स्कटॉप पस्िवशंग' इवत
सॉफ्टवेयर–कायतक्रमः (program) सवतववधं भवतः
साहाय्यं कर्त्ुत सन्नद्धः । अस्स्मन् पृष्ठानां यिेष्ं वववशष्ं
रूपवनमात णं कतुुं शक्यते। महत्त्वपूणात नां तथ्यानां म
जूषायां थिापनं, तावलकावनमातणं, सूिनानां
ववववधप्रकारे ण उल्लेखनं सवतम् अनायासं कुडु प
(button) संपीडनमात्रेण (press) सम्भवम् ।
मुद्रणसामग्रयाः ववववधेषु आकारे षु (fonts) ववववधेषु
आयामेषु, ववववधासु ि शैलीषु प्रसाधनं सम्भवम् ।

आवश्यकोSयं ज्ञानम्
त्रुवटशोधनस्य प्रमुखाः वनयमाः • त्रुवटशोधकेन मुवद्रतसामग्र्याम् अशुस्द्धथिाने
केवलं वनरस्तीकरणवि (/) प्रयोज्यम् ।
•

सदै व स्पष्ानां सुपाठ्यानाम् एव संकेत
विन्हानां प्रयोगः करणीयः अन्यिा

•

सदै व पाण्डु वलवप- अनुरूपमेव संशोधनं
करणीयम् ।

•

अस्न्तमरूपेण मुद्रणाय त्रुवटशोधकेन
पृष्ठसंख्या, शीषतकम् अध्यायानां शीषतकावन,
आरे खाः , वित्रादीवन ि सावधानतया
वनरीक्षणीयावन ।

•

त्रुवटशोधनस्य विंहवन

•

मुवद्रतप्रत्याम् (Proof) अशुद्धीः विह्नीकतुुं
येषां सङ्केतानां प्रयोगः वक्रयते तावन एव
मुद्रणशोधनस्य विवन कथ्यन्ते ।

योग्यतां वर्धयत
ववराम विन्हावन
मुद्रणत्रुवटशोधनस्य कायातिुं ववरामविन्हानां सम्यक्
ज्ञानम् अवनवायतम्। लेखनकाये शब्दानां वाक्यानाम्
उपवाक्यानां ि परस्परं सम्बन्धद्योतनािुं,
ववषयववशेषस्य वववभन्नेषु भागेषु ववभजनािुं, पठने
ववरामािुं ि येषां विन्हानां प्रयोगः वक्रयते तावन
ववरामविन्हावन कथ्यन्ते।

सामान्य-ट िंहाटन-

अधर्काङ्कानाम् अर्धनं कथं भवेत्
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कठठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अठिकाठिक अध्याये संदठभित ठवषयाणां
अध्ययनं कतिव्यम्।

स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
•
•
•

अध्यायस्य भावं स्व शब्दद ैः वणियत ।
अध्याये आगतानां व्याकरण ठिन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

