शिवाजी शवद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व शवस्तार शवभागाद्वारे सच
ं शित आशि
महाशवद्याियाच्या इशतहास शवभागाद्वारे आयोशजत मोडी शिपी कोसस

मोडी शिपी कोसस वर्स २०१९- २०

समन्वयक – डॉ. सुशिया खोिे
इशतहास शवभाग

Chandrabai - Shantappa Shendure College, Hupari
Dept. of History
Short Term Modi Script Course
12 / 9/ 2019 to 12 /10/2019
In medieval Maharashtra with Devanagari one more script was used for the
language Marathi and that was Modi. We find so many papers written in Modi
script. Modi was used as an official script during the Maratha period and during the
British rule and even after independence up to 1950. Many documents including
birth date certificates, land revenue records, property records and so many
historical documents are in Modi Script. And there is scarcity of experts who can
read the Modi Script and translate it into Devanagari. Taking into consideration
the above needs, Department of History organized short term Basic and Advance
Course in Modi Script. The syllabus was designed by Dept. of Lifelong and
continuous Education, Shivaji University Kolhapur which was open to all.
Objective of the course –
1) To enable the interested students and citizens to read and write the Modi Script.
2) To enable the students to translate the Modi papers at primary level.
3) To prepare students for the Advance course of Modi.
The course was conducted during 12 September 2019 to 12 October 2019.
Total 14 participants have participated in this short term course. The Modi expert
Mrs. Poonam Bhuyekar guided the participants. After the completion of this
course as per guidelines of Dept. of Lifelong and continuous Education, Shivaji
University Kolhapur exam was conducted.

Dr.Supriya Khole.
Modi Script Course Co-ordinator

Participants
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शिवाजी शवद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व शवस्तार शवभागाद्वारे संचशित आशि
महाशवद्याियाच्या इशतहास शवभागाद्वारे आयोशजत मोडी शिपी कोसस
मोडी शिपी कोसस वर्स – २०१९- २०
समन्वयक – डॉ. सशु िया खोिे
शिवाजी शवद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व शवस्तार शवभागाद्वारा संचलीत आशि
महाशवद्यालयाच्या इशतहास शवभागाद्वारे आयोशजत मोडी शलपी कोससचे आयोजन शिनांक १२ सप्टेंबर
२०१९ ते १२ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत कॉलेजमध्ये करण्यात आले. या कोससमध्ये बेशसक मोडी
शलपी आशि अॅडव्हान्स मोडी अभ्यासक्रमाचा समावेि होता. मध्ययगु ीन काळ ते शिशटिकाळापयंत
महाराष्ट्रात मराठी भाषेसाठी या शलपीचा वापर के ला जात होता. यामळ
ु े असंख्य कागिपत्रे ही मोडी
शलपीत सापडतात. या कागिपत्रांचे शलप्यांतर करिारी तज्ज्ञ मंडळी आज खपू कमी आहेत. ही गरज
लक्षात घेवनू शवद्यार्थयांना मोडीचे वाचन आशि लेखन करता यावे या उद्देिाने या कोससचे आयोजन
कॉलेजमध्ये करण्यात आले. मोडी शलपी तज्ज्ञ श्रीमती पनू म भयु ेकर यांनी या वगाससाठी अध्यापन के ले.
महाशवद्यालयातील चौिा शवद्यार्थी या वगाससाठी प्रवेशित होते. कोसस मधील प्रवेिीत शवद्यार्थयासनी मोडी
शलपीतनू शभत्तीपत्रक सािर के ले. कोसस कालावधी संपल्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवाजी
शवद्यापीठाच्या शनयमांनसु ार परीक्षा घेण्यात आली. सवस शवद्यार्थी परीक्षेत उत्तीिस झाले. या वगासतील कु.
सवु िास पाटील या शवद्याशर्थसनीने भारतीय मशहला खेळाडू या शवषयावर िेवनागरी आशि मोडी शलपीतील
हस्तशलशखत तयार के ले. या हस्तशलशखताचे प्रकािन शिवजयंतीच्या कायसक्रमा शिविी करण्यात आले.
सिर वगाससाठी इशतहास शवभाग प्रमख
ु डॉ. सी. एस. शगरी आशि प्राचायास डॉ.पी.बी.पाटील. यांचे
मागसििसन शमळाले.
डॉ. सुशिया खोिे
मोडी शिपी कोसस समन्वयक

इशतहास शवभागामा स त आयोशजत मोडी शिपी िशि ि वगस २०१९ – २०२०

मोडी शिपी शभश प काचे
२०१९ – २०२०

