
 

लोकमंगल संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी लोकमंगल कॉलेजेस मधे्य 

माजी ववद्याथी से्नह मेळावा २०२३ 

२५ वर्ाांनी माजी ववद्याथी रमले आठवणीत 

       

श्रीराम ग्रामीण संशोधन व ववकास प्रविष्ठान संचाविि िोकमंगि कॉिेजेस् 

वडाळा येथे  माजी ववदयाथी मेळावा २०२३ या काययक्रमाचे आयोजन करण्याि 

आिे होिे.देशांि, ववववध राज्ांि नोकरीसह उद्योग के्षत्राि रमिेिे ववद्याथी 

िब्बि पंचवीस वर्ाांनंिर एकत्र आिे. आठवणीनंा उजाळा देि 

महाववद्याियािीि गरजू ववद्यार्थ्ाांच्या फीसाठी आवथयक मदि देऊन सामावजक 

बांवधिकीही जोपासिी. काययक्रमाचा उद्घाटन सोहळा वदनांक २९ जानेवारी 

२०२३ रोजी सकाळी १०:३० वाजिा पार पडिा काययक्रमाच्या प्रमूख अविथी 

म्हणुन सोिापूर वजि्याच्या अवससं्टट किेक्टर माननीय मनीर्ा आव्हाळे मॅडम 

आवण  काययक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून िोकमंगि संस्थेचे व समूहाचे संस्थापक व 

अध्यक्ष माननीय आमदार श्री सुभार् (बापू) देशमुख हे व्यासपीठावर उपस्स्थि 

होिे िसेच िोकमंगि कॉिेजेस च्या सवचव माननीय डॉ.अवनिा डोबळे मॅडम, 

डॉ. एस.डी. देवकर सर, डॉ. वकरण जगिाप सर,डॉ. सवचन फुगे सर,डॉ. अमोि 

वशंदे सर , प्रा. नवनाथ गोसावी सर , प्रा. योगेश गायकवाड सर याची 

व्यासपीठावर उपस्स्थिी होिी. महाववद्याियाचे माजी ववद्याथी महाराष्ट्र  पोिीस 

दिाच्या API माननीय द्वारका गायकवाड मॅडम , प्रवसद्ध उद्योजक माननीय श्री 

श्रीकांि कोठाविे, भारिीय रेि्वे दिाचे अवधकारी माननीय श्री शोएब शेख , 

िोकमंगि आय.टी.आय.चे माजी ववद्याथी समथय भोसिे,मुयुरेश जमदार 

यांच्याबरोबर सुमारे िीनशे माजी ववद्यार्थ्ाांची काययक्रम स्थळी ससे्नह उपस्स्थिी 

होिी. काययक्रमाची प्रस्तावना व पाहुण्यांची ओळख करून देिाना माननीय डॉ. 

अमोि वशंदे सर यांनी ॲि्युवमवन असोवसएशनच्या स्थापनेबद्दिची मागयदशयक 

िते्व , उवद्दषे्ट् िसेच धे्यय व जबाबदारी याबद्दि व्याख्यान वदिे .काययक्रमाचे 

प्रमुख अविथी मा. मनीर्ा अव्हाळे मॅडम यांनी मेळाव्यािीि उपस्स्थिांना 

संबोवधि केिे कॉिेज मधे्य आपण जे वशकिो िे समाजापयांि पोहचवण्यासाठी 

आपण मेहनि घेििी पावहजे असं मि त्ांनी मांडिे. काययक्रमाचे माननीय 

अध्यक्ष श्री सुभार् बापंूनी आपि्या भार्णाि गरीब, मेहनिी आवण होिकरू 



िरुणांना उद्योग के्षत्राि पुढे आणण्यासाठी १० िाख रुपये अथयसहाय्य करण्याची 

घोर्णा केिी िसेच सुवशवक्षि िरुणांना नोकरीच्या माघे न धाविा स्विःचा उद्योग 

थाटण्याचे आवाहन केिे . माननीय सुभार् बापंूनी असंख्य होिकरू िरुणांना 

उद्योग व्यवसाय उभा करण्यासाठी आवथयक मदि केिेिी आहे त्ापैकी माजी 

ववद्याथी उद्योजक माननीय श्री श्रीकांि कोठाविे यांनी त्ांच्या उद्योजकिेच्या 

यशस्वी प्रवासाबद्दिच्या आठवणीनंा उजाळा वदिा , रुपये ५००० पासून सुरू 

केिेिा उद्योग आज ८० कोटीची उिाढाि करणारा व्यवसाय कसा बनिा 

याबद्दिची यशोगाथा सांवगििी. िोकमंगि कॉिेजच्या सवचव डॉ.अवनिा ढोबळे 

मॅडम यांनी आजी व माजी ववद्यार्थ्ाांना संबोवधि करिाना यूपीएससी परीके्ष मधून 

आय ए एस मधे्य  यश संपादन करणाऱ्या आजी-माजी ववद्यार्थ्ाांसाठी रुपये एक 

िाख प्रोत्साहन पर बक्षीस जाहीर केिे  

काययक्रमाचे सूत्रसंचािन डॉ. वकरण जगिाप सर यांनी केिे.  ॲि्युवमवन 

असोवसएशनचे प्रमुख अवधकारी अवधकारी म्हणून माननीय श्री संिोर् कुिकणी 

सर यांनी ववशेर् सहाय्य केिे. 

 



 
 



 

 

 


