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पाटील इस्टेटमधील आगीत जळालेली गुणपत्रके 

विद्यापीकाकन   विद्यार्थयााला स्ित:ह   प्रदा  

- गुणपत्रके हातात मिळताच विक्रि काांबळे गहहिरला 
 

पुणे- 
पाटील इस्टेट येथे गेल्या आठिड्यात लागलेल्या आगीत विक्रि राजू काांबळे या 

विद्यार्थयााची गुणपत्रके ि इतर प्रिाणपत्र ेजळाली. त्यािुळे पुढील परीक्षा कशा द्याययया 
याची चचांता त्याययासिोर होती, प्रमसद्धीिाध्यिाांिध्ये त्याबाबत बातम्याही प्रमसद्ध झाल्या. 
त्याांची दखल सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. (िॉ.) नितीि करिळकर ि 
विद्यापीठ प्रशासिािे घेतली. विक्रि याची विद्यापीठाशी सांबांचधत सिा गुणपत्रके ि पामसांग 
सहटाफफकेट स्ित:हूि तयार केले. ती विक्रि याला कुलगुरूां यया हस्ते आज प्रदाि करण्यात 
आली. ही प्रिाणपत्र ेमिळताच विक्रि याला गहहरिरूि आले. 
 विक्रि हा िूळचा अकलूजचा आहे. तो सध्या स्पधाा परीक्षाांयया अायासासाठ  पाटील 
इस्टेट झोपिपट्टीत आजीकि ेराहतो. त्यािे बाराितीयया विद्या प्रनतष्ठाियया 
िहाविद्यालयातूि िाणणज्य शाखेयया पदिीचे मशक्षण पूणा केले आहे. आता तो स्पधाा 
परीक्षाांचा अायास करत आहे. पाटील इस्टेट झोपिपट्टीला गेल्या आठिड्यात, २८ 
िोव्हेंबरला िोठ  आग लागली. त्यात अिेक झोपड्या जळाल्या. त्याचबरोबर विक्रिची सिा 
शैक्षणणक कागदपत्रहेी जळाली. पुढील परीक्षा कशा द्याययया याबाबत त्याला चचांता होती. या 
सांदर्ाात विविध ितािािपत्राांिध्ये बातम्या प्रमसद्ध झाल्या होत्या. या बातम्याांिध्ये विक्रि 
याच ेअचधकारी होण्याचे स्िप्ि र्ांगणार असल्याचे म्हटले होते. 
 विद्यापीठ प्रशासिािे त्याची दखल घेतली. कुलगुरू प्रो. (िॉ.) नितीि करिळकर  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

याांिीही याबाबत विक्रि याला स्ित:हूि सहकाया करण्याबाबत सांबांचधत विर्ागाांिा सूचिा 
केल्या. परीक्षा ि िूल्यिापि विर्ागाचे सांचालक िॉ. अशोक चव्हाण ि त्याांयया सहकाऱयाांिी 
तातिीिे विक्रि याची विद्यापीठाशी सांबांचधत सिा कागदपत्र ेतयार केली. त्यात विक्रि यायया 
िाणणज्य शाखेयया गुणपत्रकाांचा सिािेश आहे. विक्रि याला खास बोलािूि घेण्यात आले. 
त्याययाकिूि तासार्रात योग्य ती प्रफक्रयेची पूताता करूि घेण्यात आली. िग कुलगुरूां यया 
हस्ते त्याला गुणपत्रके, पामसांग सहटाफफकेट प्रदाि करण्यात आले. या िेळी िॉ. अशोक 
चव्हाण, उपकुलसचचि श्री. प्रिोद र्िकिािे हेही उपस्स्थत होते. 
 गुणपत्रके मिळताच विक्रि याचे िोळे र्रूि आले. विद्यापीठािे स्ित:हूि ही कागदपत्र े
मिळिूि हदल्याबद्दल त्यािे िा. कुलगुरूां चे ि विद्यापीठातील अचधकाऱयाांचे आर्ार िािले. 
.......................................... 
 

अनचणीत सापनलेल्या विद्यार्थयााला 
मदत करणे हे आमचे कताव्यच- कुलगुरू 

“विक्रि काांबळे याची प्रिाणपत्र ेआगीत जळाल्यािे तो निराश होता. अशा अिचणीत 
सापिलेल्या विद्यार्थयााला िदत करणे हे विद्यापीठाचे कताव्यच आहे. त्याच र्ाििेतूि विक्रि 
याला स्ित:हूि िदत केली. त्यािे अायास करूि स्पधाा परीक्षाांिध्ये यशस्िी व्हािे आणण 
उत्ति कररयर घििािे, यासाठ  शुरे्यछा.” 

- प्रो. (िॉ.) नितीि करिळकर 

कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

. 

. 
हा आ ंद आयुष्यभर विसरू शकणार  ाही- विक्रम 

“शकै्षणणक कागदपत्र ेजळाल्यािुळे िी खूप निराश झालो होतो. िात्र, विद्यापीठािे आपणहूि 
फोि करूि िला बोलािूि घेतले आणण विद्यापीठायया परीक्षाांची गुणपत्रके हाती हदली. 
त्यािुळे िला खूप आिांद झाला आहे. तो िी आयुष्यर्र विसरू शकणार िाही. िी कुलगुरूां चा 
आणण विद्यापीठाचा खूप खूप आर्ारी आहे.” 

- विक्रि राजू काांबळे, विद्याथी 

 


