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पमुन्हहा एकदहा आपल्यहा बहारहावनीच्यहा ममुलिहालांवर अमनशशचततहा व सलांभ्रमहाचच सहावट पडलिच आहच. हहाचच कहारण
आहच २८ एमप्रिलि २०१६ लिहा सवर्वोच्च न्यहायहालियहानच त्यहालांच्यहा स्वत:च्यहा २०१३ च्यहा मनणर यहाचहा
फचरमवचहार करण्यहाचहा घचतलिचलिहा मनणर य! मचमडकलि ककौंलसलि ओफ ईमलां डयहा (MCI) लिहा ननीट, म्हणजच
ननशनलि एललिजनीबनीटनी कम एन्टष न्स टचस्ट, हनी ववैद्यककीय अभ्यहासक्रमहालांसहाठनी द्यहावनी लिहागणहारनी प्रिवचश परनीकहा
घचण्यहाचहा अलधकहार हधोतहा. तधो अलधकहार २०१३ च्यहा मनणर यहानमुसहार रद करण्यहात आलिहा हधोतहा. २०१६
च्यहा मनणर यहाममुळच पमुन: "जवैसच थच" आणनी ननीट चनी टहालांगतनी तलिवहार ! कमुतमुहलिहाचनी गधोष हनी ककी २०१६ चहा
मनणर य दचणहाऱ्यहा खलांडपनीठहाचच अध्यक आहचत न्यहा. अमनलि दवच. २०१३ चहा मनणर य ज्यहा पनीठहानच मदलिहा
त्यहाचच न्यहा. दवच हच सदस्य हधोतच व त्यहालांननी मनणर यहाच्यहा मवरुद मत मदलिच हधोतच. हहा वरर ननीट हनी CBSE
हहा कचन्द शहासनहाच्यहा बधोडहारच्यहा अभ्यहासक्रमहावर घचण्यहात यचणहार आहच. हहा परनीकचतनीलि क्रमवहारनीलिहा
(merit list) अनमुसरून भहारतहातल्यहा सवर ववैद्यककीय सलांस्थहालांननी प्रिवचश द्यहायचहा आहच. यहा सगळ्यहालिहा
रहाज्यहालांकडड न कडहाडड न मवरधोध हधोत आहच. त्यहालांचच म्हणनच आहच ककी हहा मनणर यहाममुळच गहामनीण मवद्यहाथर व
ममुलिलींवर अन्यहाय हधोत आहच. हहा लिचख प्रिवचश प्रिमक्रयहा व त्यहामहागचच सहामहालजक व तहाशत्वक ममुद्द्यहालांचच एक
मवशलिचरण आहच .
प्रिथम, ननीट घचण्यहाचहा महत्त्वपडणर अलधकहार कचन्द शहासनहालिहा आलिहा घटनचच्यहा समवतर सडचनी
(concurrent list) मधलिच कलिम २५ च्यहा अलांतगर त. जरनी मशकण हच कचत्र घटनचप्रिमहाणच रहाज्य
शहासनहाच्यहा अखत्यहाररत असलिच तरनी तलांत्र व ववैद्यककीय मशकणहाचहा दजहार सहालांभहाळणच व रहाज्यहालांमधच समन्वय
आण्यहाचनी जबहाबदहारनी हनी ककदहाकडच सधोपमवण्यहात आलिनी आहच. MCI लिहा परनीकहा घचण्यहाचहा अलधकहार
मकलांवहा AICTE व NAC यहा सलांस्थहालांचनी कहायर ककहा, तसचच भहारतहातल्यहा ववैद्यककीय मशकण घचवड
इशच्च्छिणहाऱ्यहा सवर मवद्यहारयहार्थ्यांनहा ननीट चनी परनीकहा दचणच बलांधनकहारक असणच हच यहा अलधकहारहातडन यचतच.
अपचमकत असच आहच ककी ननीट / CBSE मवध्यहाथहार्थ्यांचनी यधोग्यतहा ठरवण्यहासहाठनी एक गमुणहालांक ठरवचलि.
मवद्यहारयहारलिहा ननीट मध्यच यहा गमुणहालांकहाच्यहा वर गडण ममळहालिच तर तधो/तनी ववैद्यककीय सलांस्थहालांमधच प्रिवचर घचण्यहाच्यहा
यधोग्य आहच असच आपण समजहावच. पण खरनी परनीशस्थतनी वचगळनी आहच. ननीट, हनी सलांस्थहा, भहारतहातल्यहा
सवर मवद्यहारयहार्थ्यांचनी त्यहालांनहा हहा परनीकचमध्यच पडलिचल्यहा एकडण गमुणहालांच्यहा आधहारच दचशपहातळनीवर एक क्रमवहारनी
प्रिलसद करणहार आहच. भहारतहातल्यहा सवर मशकण सलांस्थहालांनहा यहा क्रमवहारनीप्रिमहाणच मवध्यहारयहार्थ्यांनहा प्रिवचश द्यहावहा
लिहागचलि. तसचच, प्रित्यचक रहाज्यहाचनी जनी कहाहनी सहामहालजक उमदष व आरकणलां असतनीलि त्यहाचनी

अलांमलिबजहावणनी समुदहा हहा क्रमहानच करणच अपचमकत आहच. प्रिशन असहा पडतधो ककी ६ तहासहाच्यहा एकहा
परनीकचमध्यच यधोग्यतहा ठरवणच जरनी शक्य असलिच तरनी यहा गडणहालांच्यहा आधहारहावर सवर ममुलिहालांचनी क्रमवहारनी करणच
हच सलांख्यहा शहासहाच्यहा दमुषनीतडन मकतपत शहास-शमुद व यधोग्य आहच? तसचच, कलिम २५ च्यहा अलांतगर त
कचन्दहालिहा मवद्यहारयहार्थ्यांचनी यधोग्यतहा ठरवण्यहाचहा जधो अलधकहार आहच त्यहातडन त्यहालांचनी अशनी क्रमवहारनी
लिहावण्यहाचहा अलधकहार प्रिहाप हधोतधो कहा? दजहार सहालांभहाळतहानहा दचशहातल्यहा सवर मवद्यहारयहार्थ्यांनहा एकहाच
क्रमवहारनीच्यहा सहाच्यहात बसवणच मकतपत यधोग्य मकलांवहा गरजचचच आहच? मवध्यहारयहारचनी यधोग्यतहा हनी स्वतलांत्रपणच
ठरवतहा यचतच, त्यहात दधोन मवध्यहाथहार्थ्यांचनी तमुलिनहा करण्यहाचनी आवशयकतहा नहाहनी. बमुलिढहाणहा लजल्हहामधलिनी
गहामनीण ममुलिगनी आणनी पमुण्यहाचहा शहरनी ममुलिगहा हहालांचनी तमुलिनहा करून क्रमवहारनी लिहावणलां ममुशककीलि आहच आमण
तच करतहानहा कचवळ गमुण नव्हच तर इतर अनचक मनकर लिकहात घ्यहावच लिहागतनीलि. जसचककी गहामनीण भहागसहाठनी
डडॉक्टर हवच असतनीलि तर नशक्कच बमुलिढहाण्यहाच्यहा ममुलिनीचहा क्रम वर लिहागचलि.
दस
मु रहा महत्त्वहाचहा ममुदहा आहच ननीट चहा अभ्यहासक्रम, जधो आहच CBSE चहा. CBSE यहा बधोडहारचच मवद्यहाथर
हच सहामहान्यत: शहरनी व मध्यम वगरय असहावच. CBSE नच त्यहालांच्यहा ११-१२ वनी च्यहा अभ्यहासक्रमहाचनी व
प्रियधोगहालांचनी रचनहा यहा मवद्यहाथरवगहारच्यहा महत्वहाकहालांकचलिहा अनमुसरून कचलिनी आहच. उदहाहरण द्यहायचच झहालिच तर,
भभौमतक शहासहाच्यहा मवरयहालांच्यहा महालांडणनीमध्यच मवजहानहाचहा एक ववैशशवक दमुषनीकधोन अमभप्रिचत आहच. मवद्यमुत व
चमुलांबक शहास, अणड मवजहान असच मवरय त्यहात सहामहावलिचलिच आहचत. महात्र सहामहान्य नहागरनीकहालांच्यहा गरजहालांशनी
सलांबलांलधत आमण त्यहालांच्यहा लजव्हहाळ्यहाच्यहा पहाणनी, शचतनी, चडलि, यहालां मवरयहालांचच मवजहान त्यहात नहाहनी. हहा
उलिट, तत्वत: तरनी, प्रित्यचक रहाज्य सरकहार त्यहाच्यहा सहामहान्य नहागररकहाच्यहा मवकहासहालिहा यधोग्य असहा
अभ्यहासक्रम तयहार करण्यहास स्वहायत आहच. आपल्यहासहाठनी तधो सहामहान्य नहागररक आहच , गहामनीण मकलांवहा
च्छिधोटहा शहरहात रहाहणहारहा, आलथर क व सहामहालजक दमुष्टहा अल्प पररशस्थमततलिहा.
हनी सगळनी कधोटर -कचचरनी हधोत असतहानहा प्रित्यचक रहाज्यहानच त्यहालांनहा यधोग्य वहाटचलि अशनी प्रिवचश पदत
अवलिलांमबलिनी आहच. महहारहाषषहामध्यच २०१६ सहाठनी MHT-CET चनी यधोजनहा आहच. तहाममळनहाडड मध्यच १२
वनी च्यहा बधोडहारचच गमुण गहाह धरून महहामवद्यहालियहालांमध्यच प्रिवचर दचण्यहात यचत आहच. हहा खरधोखरच फहार
अमभनव व सहामहालजक दमुष्टहा पमुरधोगहामनी मनणर य आहच व हहाचच पयर वसहान कहाय हधोतच यहाचहा अभ्यहास
महहारहाषषहानच करहायलिहा हवहा. तहाममळनहाडड चनी आलथर क व सहामहालजक मवकहासहाचनी घधोडदभौड अव्यहाहत चहालिड
आहच .
ननीट लिहागड झहालिनी तर त्यहाचच कहाय पररणहाम असतनीलि यहाचहा थधोडहा मवचहार करुयहा. ननीट सहारखचच जचईई हच
दचलखलि एक ककदशहामरत CBSE च्यहा अभ्यहासक्रमहावर परनीकहा आहच. तनी तलांत्रमशकण सलांस्थहालांच्यहा

प्रिवचरहासहाठनी वहापरलिनी जहातच. हनी क्रमवहारनीवर आधहाररत पदत अनचक वरहारपहासमुन IIT व NIT यहा
ककदशहामरत सलांस्थहा व त्यहाच बरधोबर अनचक रहाज्यहालांतनीलि इतर मशकण सलांस्थहालांच्यहा प्रिवचशहासहाठनी वहापरलिनी
जहात आहच. नवनीन AIIMSs हहा ककदशहामरत सलांस्थहालांच्यहा आगमनहाममुळच, कहाहनी वरहार्थ्यांननी ववैद्यककीय कचत्र हच
दचलखलि तलांत्रमशकण कचत्रहासहारखच मदसचलि. तलांत्रमशकण कचत्रहात कहाय घडत आहच हच बमघतलिच तर कहाहनी गधोषनी
थक्क करतहात. २०१२ च्यहा जचईई मध्यच अजर कचलिचल्यहालांपवैककी फक ३३% ममुलिनी हधोत्यहा व पहास
हधोणहाऱ्यहालांमध्यच हच प्रिमहाण १८% वर पधोचलिच. २०१३ मध्यच जचईई (IIT), ममुलिलींचच पहास हधोण्यहाचच प्रिमहाण
फक १२% हधोतच. यहा उलिट CBSE बधोडहारच्यहा परनीकचत (म्हणजच जचईई च्यहाच अभ्यहासक्रमहावर)
सवहारलधक गमुण ममळवलिचल्यहा १% मवध्यहारयहार्थ्यांमध्यच ममुलिलींचच प्रिमहाण ५०% हह न अलधक हधोतच. जचईई मधच
अजर दहारहालांपचककी फक २२% गहामनीण हधोतच व पहास हधोणहाऱ्यहालांमध्यच हच प्रिमहाण १८% वर आलिच . ३०%
ममुलिहालांननी coaching class घचतल्यहाचच कबडलि कचलिच. शनीमलांत मवद्यहारयहार्थ्यांमध्यच पहास हधोण्यहाचच प्रिमहाण हच
गरनीब ममुलिहालांच्यहा ६ पट हधोतच. त्यहाच प्रिमहाणच CBSE मधडन आलिचल्यहालांचनी सलांख्यहा ५०% च्यहा वर हधोतनी.
हहाच प्रिकहार २०१४-१५ मध्यच हनी चहालिड आहच. म्हणजचच मवद्यहारयहारचनी सहामहालजक पररशस्थतनी, जचईई चच
स्पधहारत्मक स्वरूप आणनी CBSE बधोडहारचहा नशक्कच कहाहनीतरनी सलांबलांध आहच आणनी तधो मवरमतहा
वहाढवणहारहा मदसतधो आहच.
CBSE बधोडहारचहा अभ्यहास कचलिहा तर आपल्यहालिहा मदसतच ककी २०१३ मध्यच यहा बधोडहारतडन पहास
हधोणहाऱ्यहालांचनी सलांख्यहा ८.०८ लिहाख हधोतनी. २०१५ मध्यच हनी सलांख्यहा गचलिनी १०.०७ वर, म्हणजच २ वरहारत
जवळ-पहास २५% वहाढ. चचनइवै सकरलि मध्यच हनी वहाढ हधोतनी ११,००० पहासमुन २६,००० पयर्थ्यांत.
हहातलिनी बरनीचशनी वहाढ खहाजगनी शहाळहालांमध्यच हधोतनी. हहाचहा अथर ककी स्पधहारत्मक परनीकहालांममुळच मकलांवहा इतर
कहारणहालांममुळच, ममुलिच हनी CBSE कडच वळत आहचत. हच रहाज्यहालांच्यहा शहालिचय मशकण व्यवस्थचलिहा अपहायकहारक
असड शकतच. हच असच हधोत रहामहलिच तर रहाज्य बधोडर हच फक गहामनीण व गरनीब मवद्यहारयहार्थ्यांचच बधोडर असच
समनीकरण हधोणच स्वहाभहामवक आहच. हहाचहा अथर ककी रहाज्य सरकहारहालांननी ननीट मवरयनी उपशस्थत कचलिचल्यहा
सहामहालजक व घटनहात्मक ममुद्द्यहालांमध्यच नशक्कच कहाहनी तरय आहच.
यहाहह न महत्त्वहाचहा एक दष्मु पररणहाम म्हणजच आज तलांत्रमशकण कचत्रहात जच कहाहनी घडत आहच तधो. जचईई ममुळच,
हजहारधो कधोटनी रुपयच खचर करून ममुलिच coaching घचत आहचत व पहास हधोणहाऱ्यहालांमध्यच त्यहालांचच प्रिमहाण
जहास्त आहच. हहाचहा एक पररणहाम हहा ककी आय.आय.टनी.चहा सहामहान्य मवद्यहाथर हहा भहारतनीय
अथर व्यवस्थचत रहाहह न तलांत्रजहान मवकलसत करण्यहापचकहा बहह -रहाषषनीय कलांपन्यहालांमध्यच सचवहाकचत्रहात पण लिठ
पगहारहाचनी नधोकरनी घचत आहच. म्हणजचच जचईई चहा फहायदहा सचवहाकचत्रहातल्यहा बहह -रहाषषनीय कलांपन्यहा व त्यहालांमध्यच
नधोकरनी ममळवण्यहास ईच्च्छिमुक मवद्यहाथर यहालांनहा हधोत आहच. हहाच बरधोबर ममुलिनी व गहामनीण मवद्यहारयहार्थ्यांच्यहा

अभहावहाममुळच स्थहामनक प्रिशन व समस्यहा यहालांच्यहावर अभ्यहास व सलांशधोधन हधोत नहाहनी. आय.आय.टनी.चनी
पदत हनीच खरनी तलांत्रजहानहाचनी पदत हनी गवैरसमजडत झहाल्यहाममुळच रहाज्य पहातळनीच्यहा सलांस्थहालांमध्यच समुदहा
मशकण व सलांशधोधन यहालांचहा प्रिहादचमशक समस्यहा व उद्यधोग यहाच्यहाशनी सलांबलांध तमुटलिहा आहच. हच सगळच ववैद्यककीय़
मशकण कचत्रहात सहज घडड शकतच. समहाजहानच उतमधोतम ठरमवलिचल्यहा कहाहनी मनवडक सलांस्थहा,
रहाषषपहातळनीवरनीलि स्पधहारत्मक क्रमवहारनी, ववैद्यककीय कचत्रहातल्यहा कहाहनी मधोठहा कलांपन्यहा आमण नहामहालांमकत व
व्यहावसहामयक रुग्णहालियच यहालांचच सलांचलिन हधोणच सहज शक्य आहच. शहरनी, मध्यम वगरय आमण कधोमचलांगचहा
खचर परवडड शकणहारच मवध्यहाथरच उच्च मशकण सलांस्थहामधडन तयहार हधोतनीलि आमण सवर सहामहान्य
महाणसहाच्यहा गरजहा भहागहावहान्यहासहाठनी आपलिच कभौशल्य वहापरण्यहाएवजनी मधोठहा कलांपन्यहा मकलांवहा व्यवसहामयक
रुगहालिहायहालांचनीच चहाकरनी करतनीलि. म्हणजचच, जच दषमु चक्र तलांत्रमशकण कचत्रहात आहच तच ववैद्यककीय कचत्रहात
पसरचलि व डडॉक्टरककी यहा ममुळहात सचवहाभहावनी पचशयहालिहा एक वचगळच च उतमधोतमतचचच अमनष वळण प्रिहाप
हधोईलि. असच घडलिच तर हच सहावर जमनक स्वहास्रयहाच्यहा दमुषनीनच फहारच घहातक ठरू शकतच. हहा सगळ्यहाचनी
खबरदहारनी आपण घचतलिनी पहामहजच.
हहाच बरधोबर न्यहा. दवच हहालांननी २०१३ मधच ललिमहलिचलिनी मटप्पणनी हनी दचलखलि मत्त्वहाचनी आहच . यधोग्यतहा
नसलिचल्यहा मवद्यहारयहार्थ्यांनहा

प्रिवचर मदल्यहास, तचहनी भरमसहाट फकी घचऊन, ववैद्यककीय पचशयहाचनी हहाननी तर

हधोतचच, पण त्यहाच बरधोबर जनतचचनी मपळवणडक व फसवणडक हधोण्यहाचनी शक्यतहा वहाढतच. यहा पररशस्थतनीत
एक समुवणर मध्य सहाधड शकणहारहा उपहाय हहा ककी ननीट नच यधोग्यतहा ठरवहावनी व रहाज्यहालांननी त्यहालांच्यहा सहामहालजक
कतर व्य व उमदमषनहा अनमुसरून क्रमवहारनी ठरवहावनी. म्हणजचच, ननीट चच गमुण हच फक यधोग्यतहा ठरवण्यहापमुरतच
वहापरहावच, व मशकण सलांस्थहालांमध्यच प्रिवचश हहा रहाज्यहालांननी त्यहालांच्यहा CET मकलांवहा तहाममळनहाडड करतच तसच
बधोडहारच्यहा गमुणहालांप्रिमहाणच करहावहा. कचन्दहाचनी दजहार सहालांभहाळण्यहाचनी घटनहात्मक जबहाबदहारनी व रहाज्यहालांचनी मशकण
यहा कचत्रहातलिनी स्वहायत्त्तहा यहा दधोऩनी गधोषनी सहाध्य हधोत आहच. खरच तर आय.आय.टनी. व इतर ककदशहामरत
सलांस्थहालांमध्यच समुदहा प्रिवचशहासहाठनी हहा उपहाय लिहागड करतहा यचईलि. यहा सलांस्थहा स्पधहारत्मक दषमु चक्रहात
सहापडल्यहा आहचत व त्यहातडन बहाहचर पडण्यहाचहा हहा एक महागर आहच . एकमुणच, उच्च मशकण हहा समहाजहाचहा
एक महत्त्वहाचहा घटक आहच, व प्रिगतनी सहाठनी महत्त्वहाचच सहाधन आहच. हहामधच समुधहार मकलांवहा पररवतर न
आणहायचच असचलि तर यधोग्यतहा, गमुणवतहा व सहामहालजक उमदषच यहालांच्यहा मध्यच समतधोलि रहाखडन महागर शधोधणच
हच अमतशय गरजचचच आहच.
आभहार: कल्यहाण टहालांकसहाळच .

