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माजी विद्यार्थी कार्यक्रम अहिाल

Report of the Event
महाविद्यालर्ातील माजी विद्यार्थी महाविद्यालर्ाच्या गु णित्तापू णय िाटचालीत
सतत भरीि अशा प्रकारचे र्ोगदान दे त आले ले आहेत. दर िर्षी माजी विद्यार्थी
मेळाव्याच्या माध्यमातू न एकत्र र्ेतात आवण महाविद्यालर्ाच्या सिाांगीण विकासात
आपणास कोणकोणत्या स्वरूपाचे र्ोगदान दे ता र्ेईल र्ाची सविस्तर चचाय
करतात. अश्र्ा प्रकारच्या विचार मंर्थनातून एखादा चांगला विर्षर् समोर र्ेतो ि
महाविद्यालर्ाच्या नािलौवककास बळ दे तो. अशा प्रकारच्या बैठकामधू न पु ढे
आले ले काही महत्त्वपूणय विर्षर् खालील प्रमाणे –
१) महाविद्यालर्ाच्या विकासासाठी आवर्थयक स्वरूपाचे र्ोगदान द्यािे.
२) महाविद्यालर्ाच्या पार्ाभूत सुविधा मध्ये िाढ करण्यासाठी प्रत्येकाने
आपले र्ोगदान द्यािे.
३) महाविद्यालर्ाच्या सिय प्रकारच्या कामात िैर्क्तिक लक्ष्य दे ऊन ते पूणय
करून दे ण्यास मदत करणे.
४) महाविद्यालर्ात नि – निीन उपक्रम राबविण्यािर भर द्यािा.

५) महाविद्यालर् ि समाज र्ामधील दु िा म्हणून कार्य करणे. इ.
माजी विद्यार्थ्ायच्या माध्यमातू न मागच्या पाच िर्षायत िेगिगळे उपक्रम
राबविण्यात आले ले आहे त. त्यांचा अहिाल खालीलप्रमाणे –

१) महाविद्यालर्ाच्या विकासात आवर्थयक र्ोगदान : महाविद्यालर्ाच्या सिाांगीण विकासात माजी विद्यार्थ्ाांचे खूप मोलाचे
र्ोगदान आहे . आमच्या संस्र्थेत काम करणाऱ्र्ा माजी विद्यार्थ्ाांनी
महाविद्यालर्ाच्या विकासासाठी आपल् र्ा एकूण पगाराच्या १ % रक्कम वह
प्रत्येक मवहन्याला संस्र्थेच्या विकासासाठी वदले ली आहे .
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महाविद्यालर्ासाठीच्या सोलार वसस्टीम मध्ये खास बाब म्हणून ७०,०००/ -

रुपर्े ची सुत वदली आहे . अशाच प्रकारच्या मदती आमचे माजी विद्यार्थी
िेळोिेळी करत असतात.

२) सािय जवनक िाचनालर् : सामावजक बांवधलकी म्हणून आमच्या काही माजी विद्यार्थ्ाांनी
‘रद्दीतू न िाचनालर्’ र्ा संकल् पनेने प्रे ररत होऊन जुन्या, रद्दी ि अडगळीला
पडले ल् र्ा पुस्तकांचा, मावसकांचा संग्रह करून तो लोकांना िाचनासाठी
सहज प्रकारे उपलब्ध करून वदला. र्ा उपक्रमाला महाविद्यालर्ातील सिय
विद्यार्थ्ाांनी चांगला प्रवतसाद वदला. शहरात विविध भागात शाखा वनमायण
करून समाजातील गरजू लोकांना वन:शुल्क सभासद करून घेऊन त्यांना
आपली िाचनाची आिड जोपासण्याची संधी उपलब्ध करून वदली आहे.

३) महाविद्यालर्ातील अंतगयत रस्ता बांधणीतील र्ोगदान : महाविद्यालर्ामध्ये आकाशिाणी पासून सार्न्सच्या इमारती पर्ांतचा
पक्का रस्ता तर्ार करून दे ण्या मध्ये आमच्या माजी विद्यार्थ्ाांचे खूप
मोलाचे र्ोगदान आहे . त्यांनी एकत्र र्ेऊन उस्मानाबाद वजल् हर्ाचे
खासदार मा. श्री रविंद्र गार्किाड सरांकडे हक्काने पाठपु रािा करून
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महाविद्यालर्ाच्या सुशोवभकारणात आपला खूप मोठ्ठा िाटा उचलला. र्ा
अंतगय त रस्ते बांधणीमुळे सिय इमारती एकमेकांशी सहज ि जिळील
अंतराने जोडल् र्ा गेल्र्ा त्याचा आजी, माजी अश्र्ा सियच विद्यार्थ्ाांना
फार्दा होत आहे .

४) विद्यापीठ ि इतर प्रशासकीर् संस्र्था मधील कामात मदत : आमच्या महाविद्यालर्ाचे विद्यार्थी समाजाच्या सियच क्षेत्रात आपले
भरीि र्ोगदान दे त आहे त. त्यामुळे विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र असो अर्थिा इतर
कोणत्याही प्रशासकीर् संस्र्था मधील महाविद्यालर्ाच्या कामास पू णयत्व
प्राप्त करून दे ण्यासाठी आमचे माजी विद्यार्थी नेहमीच प्रर्त्नशील असतात.
र्ा अश्र्ा प्रकारच्या मदतीमुळे महाविद्यालर्ाच्या प्रशासनाचा खूप िेळ ि
श्रम िाचतो आवण पुढील कामाला गती वमळते ि उत्साह िाढतो त्यामुळे
महाविद्यालर्ामध्ये नि – निे उपक्रम राबविण्यास िाि वमळतो.

५) सेवमनार, चचाय सत्र आर्ोजनातील र्ोगदान : महाविद्यालर्ातील िेगिेगळ्या विभागामाफयत सेवमनार, चचायसत्राचे
िारं िार आर्ोजन केले जाते . र्ा आर्ोजनात आमचा माजी विद्यार्थी पाठीचा

कणा बनून कार्य करतो. र्ा कामासाठी लागणारी सिय प्रकारची मदत
करून तो आर्ोजनातील अडचणी सोडविण्यास मदत करतो. काहीजण र्ा
कार्यक्रमाच्या जेिणाची व्यिस्र्था करतात तर काहीजण इतर प्रकारची मदत
करतात. हा सुद्धा त्यांच्यािर झाले ल् र्ा संस्कारांचाच एक भाग आहे .
कोणत्याही महाविद्यालर्ाची उं ची मोजताना ते महाविद्यालर् कोठे
आहे ते र्थे कोण – कोणत्या आधु वनक सुविधा उपलब्ध आहेत हे तर पवहले
जाते च पण त्या महाविद्यालर्ाची खरी उं ची ही त्या महाविद्यालर्ातू न वशक्षण
घेऊन बाहे र पडले ल् र्ा विद्यार्थाांच्या सामावजक, आवर्थयक, राजकीर् आवण
सांस्कृवतक स्वरूपाच्या र्ोगदानािर अवधक मोजली जाते . र्ात आमचे
महाविद्यालर् अत्यंत उच्च वशखरािर विराजमान असल् र्ाची पािती आमचे
माजी विद्यार्थी आपल् र्ा कृतीतू न नेहमीच दे त असतात. र्ाचा आम्हाला
सार्थय अवभमान आहे.
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