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सज्जनहो, सप्रेम नमस्कार,

माजी ववद्यार्थी मेळावा

आपण महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहात. आपले महाविद्यालय १९६१ पासन
ग्रामीण भागातील
ू

विद्यार्थयाांना उच्चशिक्षण दे त आहे . आतापयांत लाखो विद्यार्थी या महाविद्यालयाने घडविले आहे त. अनेक डॉक्टसस,

न्यायाधीि ,िकील, इंजजननअसस, आय. ए. एस. आय.पी.एस.अधधकारी, कलेक्टर, तहशसलदार, िासकीय अधधकारी ,कमसचारी,
प्रधर्थतयि उद्योगपती, कारखानदार, उद्योजक, व्यापारी,खेळाडू , लोकप्रनतननधी, समाजसेिक, प्रगतीिील िेतकरी इ. या

महाविद्यालयाने घडविले याचा आपणासह आम्हासही सार्थस अशभमान आहे . आपण सगळे या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी
म्हणजे एकाच कुटूंबातील सदस्य !

आपल्या महाविद्यालयीन सि
ु णस कालखंडाचे काही क्षण महाविद्यालय रुपी िक्ष
ृ ेच्या छायेत घालविलेत इर्थूनच

आपल्या पंखात,बाहुत बळ भरलं आणण त्या नंतर आपण आपआपल्या क्षेत्रात उं च भरारी घेतलीत आणण त्या क्षेत्रात

आसमंताला गिसणी घातली ददग्गज बनलात नाि कमािलं याचा महाविद्यालयाला सार्थस अशभमान आहे “ घार उडते
उं च आकािी,परी लक्ष नतचे वपला पािी ” असं म्हणतात ,आपण भरारी घेतली ,परं तु विविध जबाबदारी सांभाळताना
गडबडीत आपल्याला पन्ु हा घरट्याकडे येण्याची संधी नसािी दह संधी आपणास उपलब्ध झाली आहे

आज आपणा सगळयांना पन
ु ःश्च एकत्र जोडण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे , म्हणूनच महाविद्यालयात माजी

विद्यार्थी मेळािा आयोजजत केला आहे . आपणासह सिस माजी विद्यार्थयासना विनंती की आपण या मेळाव्यास उपजस्र्थत

रहािे. या मेळाव्यात आपणास आपले जुने शमत्र ि मैत्रत्रणी भेटतील. सोबतच आपल्या महाविद्यालयीन आठिणी
ताज्या होतील.

आपले महाविद्यालय, सिस व्यिस्र्थापन मंडळ, प्राचायस, उपप्राचायस ि सिस शिक्षक आणण शिक्षकेत्तर कमसचारी आपणास

भेटण्यासाठी उत्सक
आहेत. तरी आपणास महाविद्यालयाचा प्राचायस या नात्याने विनंती की आपण आपल्या
ु
महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी मेळाव्यास उपजस्र्थत रहािे. ि आपल्या मादहतीतील सिस माजी विद्यार्थयाांना हा
संदेि पाठिािा जेणेकरून आपल्या शमत्रमैत्रत्रणींनाही जास्तीतजास्त संख्येने सदर मेळाव्यास हजर राहता येईल दह
विनंती .

मेळावा - रवििार दद.२०/०५/२०१८
िेळ - सकाळी ९.०० िाजता
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