टिळक वऴद्यापीठाला आयएसओ 21001:2018 मानाांकन प्रदान
आमएवओ भानाॊकन मभऱवलणाये टिऱक भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ शे दे ळातीर ऩटशरे वलद्माऩीठ ठयरे आशे .
शा केलऱ ‘टिभवल’चा गौयल नवून याज्माच्मा मळषण व्मलस्थेचा गौयल आशे . मा गौयलाभुऱे मळषण
षेत्रारा नली ऊर्ाा मभऱे र, अवे गौयलोद्गाऩय याज्माचे भशवूर भॊत्री याधाकृष्ट्ण वलखे-ऩािीर माॊनी
भॊगऱलायी काढरे.
आमएवओचे अधधकायी भशे ळ भारऩाठक माॊनी कार टिऱक भशायाष्ट्र वलद्माऩीठारा ‘आमएवओ
21001:2018’ भानाॊकन प्रदान केरे. माच कामाक्रभात वलद्माऩीठाचे कुरऩती डॉ. दीऩक टिऱक माॊनी
मरटशरेल्मा ‘र्ाणणला कभामोगाच्मा’ मा ऩुस्तकाचे प्रकाळन याधाकृष्ट्ण वलखे-ऩािीर माॊच्मा शस्ते झारे.
त्मालेऱी ते फोरत शोते. मालेऱी व्मावऩीठालय वलद्माऩीठाचे कुरऩती डॉ. दीऩक टिऱक, प्रबायी कुरगरू
ु
डॉ. गीतारी टिऱक, टिभवल रस्िचे उऩाध्मष डॉ. योटशत टिऱक, वलश्लुस्त डॉ. प्रणतत योटशत टिऱक, प्रकुरवधचल अमबर्ीत र्ोळी, वधचल अजर्त खाडीरकय, आमएवओचे ऩुणे वलबागाचे प्रभख
ु अतनर कदभ
उऩजस्थत शोते.
वलखे-ऩािीर म्शणारे, रोकभान्म टिऱक माॊच्मा याष्ट्रीम मळषणाचा लायवा चारवलण्माचे कामा टिऱक
भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ अवलयत कयत आशे . वलद्माऩीठाच्मा ळैषणणक गुणलत्तेरा आमएवओ भानाॊकन
मभऱारे आशे . त्माभुऱे शे वलद्माऩीठ ळैषणणक वॊस्थाॊवभोय आदळा वलद्माऩीठ ठयरे आशे . वलद्मार्थमाांच्मा
बवलष्ट्माचा वलचाय करून त्माॊच्मा गयर्ेनुवाय मळषण दे ण्मात शे वलद्माऩीठ अग्रेवय आशे . काऱाची ऩालरे
ओऱखून वलद्माऩीठाने अभ्मावक्रभ ल मळषण ऩद्धतीत फदर केरे आशे त. त्माभुऱे मा वलद्माऩीठाची
स्लतॊत्र अळी ओऱख तनभााण झारी आशे . वलद्माऩीठाचे कुरऩती डॉ. दीऩक टिऱक माॊच्माकडे दयू दृष्ट्िी
आशे . वाधी याशणी आणण उच्च वलचायणीद्लाये ते रोकभान्माॊच्मा याष्ट्रीम मळषणाची धुया वभथाऩणे
वलद्माऩीठाच्मा भाध्मभातन
ू चारलीत अवल्माचेशी त्माॊनी नभद
ू केरे.

डॉ. दीऩक टिऱक म्शणारे, ‘र्ाणणला कभामोगाच्मा’ मा ऩस्
ु तकात वलवलध वलऴमाॊलयीर रेख आशे त. भात्र, मा
रेखात रोकभान्माॊच्मा कभामोगाच्मा वलचायाचा धागा आशे . तवेच गीतायशस्माची फैठक आशे . भात्र, आता
वभार् फदररा आशे . वॊकल्ऩनाशी फदरल्मा आशे त. त्माभऱ
ु े ऩन्
ु शा एकदा तरूणाईरा वोप्मा बाऴेत
रोकभान्माॊचे वलचाय वाॊगण्माची गयर् आशे . त्माभऱ
ु े वोप्मा बाऴेत रोकभान्माॊचे वलचाय ऩस्
ु तकातन
ू भाॊडरे
आशे त.डॉ. गीतारी टिऱक म्शणाल्मा, रोकभान्म टिऱक माॊची याष्ट्रीम ल योर्गायामबभख
ु मळषण ऩद्धती
वलद्माऩीठाने याफवलरी. गण
ु लत्ताऩण
ू ा ल दर्ाात्भक मळषणाभऱ
ु े वलद्माऩीठाचा वन्भान झारा. वलद्माऩीठातीर
वलवलध वलबागाने कामभच ळैषणणक दर्ााची उॊ ची टिकलन
ू ठे लरी. आमएवओ भानाॊकन प्रक्रक्रमा याफवलताना
वलद्माऩीठाचा ळैषणणक उद्दे ळ वला घिकाॊनी वभर्ून घेतरा. मा प्रक्रक्रमेभऱ
ु े वलद्माऩीठावभोयीर आव्शाने,
कभतयता आणण वॊधी वभर्ून घेता आल्मा; शे आमएवओ भानाॊकन मभऱवलण्मात वलद्माऩीठाच्मा वला
घिकाॊचा वभालेळ आशे .
भशे ळ भारऩाठक म्शणारे, टिऱक भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ शे ऐततशामवक लायवा राबरेरे वलद्माऩीठ आशे .
वलद्माऩीठाचा प्रदीघा ळैषणणक प्रलाव आशे . दे ळाच्मा वलकावात वलद्माऩीठाचे भोठे मोगदान आशे . ब्रिटिळ
स्िॉ डडा इजन्स्िट्मि
ू शी र्न
ु ी वॊस्था आशे . मा वॊस्थेभापात टिऱक भशायाष्ट्र वलद्माऩीठारा आमएवओ
भानाॊकन प्रदान कयताना भनस्ली आनॊद शोत आशे . आमएवओ 21001:2018 भानाॊकन मभऱलणाये टिभवल शे
दे ळातीर ऩटशरे वलद्माऩीठ ठयरे अवल्माचे त्माॊनी मालेऱी र्ाशीय केरे. वलद्माऩीठातीर वलवलध वलबागाॊत
गण
ु लत्ताऩण
ू ा मळषण ल वोमी-ववु लधा दे ण्मात मेतात. शे भानाॊकन ळैषणणक वॊस्थेवाठी अवन
ू अततळम
कािे कोयऩणे तऩावणी करून भानाॊकन र्ाशीय कयण्मात मेत,े अवेशी त्माॊनी नभद
ू केरे.अॊफय फेशये ल प्रा.
लवध
ुॊ या काळीकय माॊनी वत्र
ू वॊचारन केरे.रोकभान्म शे च आत्भतनबायबायताचे प्रेयणास्थानकेंद्र वयकायतपे
आत्भतनबाय बायताची वॊकल्ऩना याफवलरी र्ात आशे . भात्र, मा वॊकल्ऩनेचे प्रेयणास्थान रोकभान्म टिऱक
आशे त. नलीन मळषण धोयणातशी रोकभान्माॊच्मा याष्ट्रीम मळषणालय बय दे ण्मात आरा आशे . योर्गाय,
नोकयी आणण वभार्ाच्मा गयर्ेनव
ु ाय मळषणाचा त्मात वभालेळ कयण्मात आरा आशे . वलदे ळातीर अनेक
नाभाॊक्रकत वलद्माऩीठाॊचे कॅम्ऩव आऩल्माकडे मेत आशे त. त्माभऱ
ु े र्गाच्मा तर
ु नेत आऩण मळषणात कोठे
आशोत. शे कऱण्माव भदत शोणाय आशे . रोकभान्म शे दे ळाचे स्पूती स्थान आशे त. त्माॊच्मा प्रेयणेने वरू
ु
झारेल्मा वलद्माऩीठारा र्मॊतयाल टिऱक माॊचा लायवा राबरा अवल्माचे वलखे-ऩािीर माॊनी वाॊधगतरे. तोच
लायवा डॉ. टिऱक ऩढ
ु े चारलत आशे त.

