
DEPARTMENT OF PALI PRAKRIT 

 

About the Department 

पाली प्राकृत विभाग  

पीपल्स वेल्फेअर सोसायटीची स्थापना सोसायटीच ेअध्यक्ष डॉ . मधकुरराव वासननक ,माजी-
एम एल ए ,याांनी 1967 मध्ये अनिशय लहान जागेि आणि मोजक्याच ववद्यार्थयाासह आपली 
पहहली शैक्षणिक सांस्था स्थापन केली . पीपल्स वेल्फेअर याांच्या सक्षम मागादशानाखाली 
सांस्थेने 4000 च्या वर ववद्याथी सांख्या असलेल्या बहुववद्याशाखीय महाववद्यालयािील हा 
एक पाली ववभाग आहे.पाली हा ववषय अनिशय लोकविय ववषय आहे . जे की पदवी आणि 
पदव्युत्िर स्िरावर शशकववले जािे . या पाली ववभागाि आर .टी .एम . नागपरू 
ववद्यापीठाच्या इिर सवा सलग्न महाववद्यालयापैकी सवााधधक ववद्याथी सांख्या आहे . आणि 
या ववभागाकड ेसवााि मोठ्या ग्रांथालयापैकी एक छान ग्रथालय आहे.  या ग्रांथालयाि पाली 
ववषयाांची  काही अत्यांि दशुमाळ पुस्िकाांचा सांग्रह आहे .या ववषयासाठी िगि सांशोधन आणि 
अभ्यास कें द्र देखील आहे . हा ववषय त्याच्या गौरवशाली भूिकाळासाठी ओळखला जािो . या 
महाववद्यालयाि पाली ववभागाची स्थापना 1974 पासून कायारि आहे  आणि 2002 - 2003 
मध्ये एम .ए .पालीचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याि आला बी कॉम ला कां पल्सरी पाली िर बीए 
ला पाली साहहत्य शशकवल्या जािे . महाववद्यालयाच्या अध्यापन िक्रक्रयेि सुधारिा 
करण्यासाठी आणि ववद्यार्थयाांच्या दैनांहदन जीवनाि जीवन जगण्याची कला अवगि 
करण्यासाठी पाली ववभाग सिि मदि करीि असिो . 

             भारिािील शास्रीय भाषाांपैकी एक पाली ने भारि आणि दक्षक्षि, दक्षक्षि-पूवा 
आणि पूवा आशशयाई देश याांच्यािील भागीदारीि दीर्ा काळासाठी महत्त्वाची भूशमका बजावली.  
आशशया खांडािील साांस्कृनिक सांवादाि पालीच े महत्त्व लक्षाि रे्ऊन नागपूर ववद्यापीठाने 
आपल्या शैक्षणिक क्षेरािील उत्कृष्टिेसह पदव्युत्िर स्िरावर पाली हा स्विांर ववषय म्हिून  
आिला होिा . 

             या ववभागािील माजी पाली ववभाग िमुख पाली ववभूषि डॉ .बालचांद्र खाांडकेर 
याांची या  पाली ववभागाि  पहहले िाध्यापक म्हिूनयाांची  ननयुक्िी करण्याि आली होिी , 

त्याांच्या नेितृ्वाखाली ववभागाने बरीच िगिी केली आहे . िेव्हा ववभागाला वेगळेपि आणि 
महत्त्व िाप्ि झाले.  िाध्यापक म्हिून केलेल्या त्याांच्या दहा वषाांच्या सेवेि, पाली 
ववभागािील काही शशक्षकाांनी उच्च सांशोधन पदव्या सांपादन केल्यामुळे आणि काहीांच्या सेवाांची 
मागिी करून पाली ववभाग समदृ्ध आणि मोठ्या  िमािाि वाढला. ववभागाांच े िनिष्ठीि 
शशक्षक जसे डॉ . सुशीला पान्हेकर यासारख्या लोकविय शशक्षकाांचा वारसा या ववभागाला 
लाभला . अशा या लोकविय व्यक्क्िमत्त्वाांनी आपल्या समवपाि अध्यापनािून व 



मागादशानाद्वारे ववद्यार्थयाांवर अववस्मरिीय अशी छाप सोडलेली आहे .पाली ववभागािील 
िाध्यापक नेहमीच सांशोधनाि आणि अभ्यासाि व्यस्ि असिाि . आणि ववद्यार्थयाांसाठी 
अनेक साहहत्याची ननशमािी करीि असिाि . 

             याववषयावर ववद्यार्थयाांना नवीन िेरिा देण्यासाठी ववभागािफे ननयशमिपिे नॅशनल 
आणि इांटरनॅशनल सेशमनार व्याख्याने आणि कायाशाळा आयोक्जि केल्या जािाि िाध्यापकाांनी 
ियार केलेले अभ्यास साहहत्य िसेच ववद्यार्थयाांसाठी रे्ण्याि आलेल्या सेशमनार , कायाशाळा 
याांच े क्व्हडडओज यूट्यूब वर िसेच महाववद्यालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेि .                    
महाववद्यालयािील ववद्याथी हे बहुिाांशी मागासलेल्या समाजािील असून अनेक ववद्याथी 
ग्रामीि भागािून येि असिाि . त्याांना बुद्धाचा उपदेश , आणि पाली भाषेच ेमहत्त्व कळावे 
म्हिून  ववद्याथी कें हद्रि अनेक कायाक्रमाच े आयोजन ववभागाकडून केले जािे . आणि 
अभ्यासाच्या सोयीसाठी सांदभा ग्रांथाचा वापर करिा यावा म्हिून ववभागाच े स्विांर ग्रांथालय 
आहे दरवषी एम .ए . पाली च े ववद्याथी आर .टी .एम नागपूर ववद्यापीठाच्या गुिवत्िा 
यादीि झळकिाि . आमच्या ववभागाि सुविापदक िाप्ि केलेले िसेच द्वविीय ििृीय मेररट 
ववद्याथी िसेच यूजीसी नेट पास झालेले अनेक ववद्याथी आहेि . पाली ववभागािील 
अभ्यासक्रमाला िवेश रे्िलेल्या ववद्यार्थयाांना ववभागाकडून नेट-सेट आणि इिर स्पधाा 
परीक्षेच्या अनुषांगाने मागादशान केले जािे .येथे अनेक महान ववद्वानाांनी या ववभागाच्या 
ववकासाि आणि वाढीसाठी योगदान हदले . 

 

OUR MOTTO   

“बहुुजन हिताय बिुजन सुखाय” 

SUBJECT CONCERN OF THE DEPARTMENT:  

Pali & Prakrit for B.A, B.COM, M.A  

2)  B.A – Pali  Litreture 

3)  B.Com – Compulsory Pali  

4)  M.A – Pali Litreture  

 5) UGC Sponsored Budhist Study Certificate 

 

FACULTY IN THE DEPARTMENT   

 



 

 Dr. Balchandra N. Khandekar                                                                      

 Director, Pali &  Dr. Ambedkar Thought 

 Research & Study Centre                                                                                                      

 

 Dr. Pranoti Sunil Kamble 

Assistant professor, HOD of Pali department 

Convenor- Buddhist study centre (UGC Sponsored)  

 

Dr. Pratibha B Pakhide (Retired) 

Assistant professor 

Co-Convenor. Buddhist study centre (UGC sponsor) 

MERIT STUDENTS / ACHIEVERS:  

 

S N Merit Student Name Placed in Order 

of Merit 

Year 



1 Prem Kishor Janbandhu 1st 2017 

2 Purushottam Sakharam Dongare 3rd 2017 

3 Vasant Kumar Gyanappa Bellubi 3rd 2019 

4 Rajendra Prakash Narnaware 1st 2021 

5 Nileshkumar Lalchand Vaidya 3rd 2021 

 

              

NET PASS STUDENTS 

S N Name Of Student Ugc –Net Passing Year 

1 Rupesh Ganesh Nikose July 2018 

2 Vasantkumar Bellubbi July 2018 

3 Suryaji Shivaji Mote June 2020 

 

                                 

 

Activities and photos 

 



               

ध्यान साधना(Meditation) व व्यक्क्िमत्व ववकासावर (Personality 
Development) व्याख्यान 2017-18 (मोहटवेशनल थाई गुरु) िा. जागारो   

 

             

व्याख्यान डॉ बाबासाहेब आांबेडकराांची धम्मदृष्टी (2018-19)मा .धम्मचारी मरैी 
नाथ  

     



धम्मपड पाठाांिर स्पधाा धम्मपद ग्रांथ वाटप (2019-20)भांिे चांद्रक्रकिी  

 

 

 

भारिीय धाशमाक वैचाररक परांपरा अांिगाि बदु्धधममचा स्थान आणि ववकास व्याख्यान (2019-
20 )डॉ सुखादेव थोराि  

 

जॉन ड्युईडॉ आांबेडकर आणि व्यवहारवाद(2019-20)डॉ आर स्रावूड.  

 

 



 

एक हदवसीय आांिरराष्रीय वेबबनार (13 जून 2020-21) ऊजाा मांरी डॉ नननिन राऊि 

 

 

 

अनिधथ व्याख्यान बोद्ध धम्म आणि आधनुनकीकरि (2020-21 )कनााटक अशसस्टेंट िोफेसर 
डॉ धम्मदीप वानखेड े 



 

दोन हदवासीय राष्रीय  वेबबनार पाली भाषा आणि बोद्ध पुराित्व 

 

 

 

 

बुवद्धस्ट माांनोववज्ञान या ववषयावर व्याख्यान(2020-21) नुरोलोधगस्ि डॉ सांजय रामटेके  

 

 



  

एक हदवसीय आांिरराक्ष्रय कायाशाला (2021-22) भांिे सुमांगलो (ववपस्सना सेंटर थायलांड ) 

 

 

 

 

विामानािील शील मैरी परमीिाच ेच ेमहत्व व उपयोधगिा- डॉ. भांिे राकेश आनांद 

 

 

 

 



 

स्माटा क्लास 

 

ई - लाईब्ररी भेट 

 

दीक्षा भूमी 

     



 

नागलोक 

     

 

ध्यान साधना 

   

 


