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'एमसीआय'�या परवानगीिशवाय योजना दामटव�याचा �य�न म�ुयम�ं�यानंी हाणनू पाडला

व�ैकीय अ�यास�माचं ेिनयमन करणा�या क��ीय िशखर स�ंथ�ेया परवानगीिशवाय होिमओपथॅी, आयवु�द, यनुानी डॉ�टरानंा मागील दारान ेअ ॅलोपथॅी ��ॅ�टसला
परवानगी द�ेयाची व�ैकीय िश�ण िवभागाची योजना लाबंणीवर पड�याची श�यता आह.े 'मिेडकल कौ��सल ऑफ इ िंडया' या (एमसीआय) व�ैकीय
अ�यास�माच ेिनयमन करणा�या क��ीय स�ंथ�ेया मा�यतिेशवाय एक वषा��या अ�यास�मा�ार ेही योजना राबिव�याचा िवभागाचा िवचार होता. पावसाळी
अिधवशेात व�ैकीय िश�ण म�ंी िवजयक�मार गािवत यानंी या योजनचेी घोषणा क�ली होती. पण, िवभागा�या या ��ावाला मा�यता द�ेयाऐवजी 'एमसीआय'�या
मा�यतनेतंर सबंिंधत ��ाव सादर कर�याच ेआदशे म�ुयम�ं�यानंी िद�याच े�या�ंया काया�लयातील अिधक�त स�ूानंी सािंगतल.े म�ुयम�ं�या�ंया भिूमक�मळु� ही योजना
बारगळ�यात जमा आह.े कारण या आधीही दोन वळेा िवभागान ेही योजना दामटिव�याचा �य�न क�ला होता. पण, ��यके वळेी 'एमसीआय'ची परवानगी घ�ेयात
िवभागाला अपयश आल ेआिण योजना माग ेपडली. त�कालीन म�ुय सिचव व अ ॅटन� जनरल गलुाम वहानवटी यानंी काय�ावर बोट ठ�वनू िवभागाला ही योजना
माग ेघ�ेयास भाग पाडल ेहोत.े पण, या वळे�स ख�ु म�ुयम�ंी प�ृवीराज च�हाण यानंाच ही 'जाग�या'ची भिूमका िनभावावी लागली आह.े
व�ैकीय�या सव�च िव�ाशाखानंा पर�परा�ंया िचिक�सा प�तीचा अ�यास क�न ��ॅ�टस कर�याची मोकळीक िमळावी, अस े'आतंर िचिक�सा प�ती' नामक या
मळू योजनते अतंभ�ूत आह.े �यासाठी सट�िफक�ट कोस� इन मॉडन� फामा�कॉलॉजी, सट�िफक�ट कोस� इन आयवु�द, सट�िफक�ट कोस� इन होिमओपथी आिण
सट�िफक�टकोस� इन यनुानी ह ेएक वषा��या कालावधीच ेचार �वत�ं अ�यास�म तयार कर�यात यणेार आहते. पण, या योजनचेा सवा�िधक फायदा अ ॅलोपथी
वगळता अ�य शाखानंाच हो�याची श�यता अिधक आह.े
या अ�यास�मा�ंया मा�यमातनू अ ॅलोपथी ��ॅ�ससच ेदरवाज ेअ�य िव�ाशाखानंा अिधक�तपण ेखलु ेहोणार अस�यान े'महारा� मिेडकल कौ��सल'सह अ ॅलोपथी
डॉ�टारा�ंया सघंटनाचंा या योजनलेा कडाड�न िवरोध आह.े या अ�यास�मात क�वळ सबंिंधत पथॅीत अवलबं�यात यणेा�या औषधोपचाराचंी मािहतीच �ाम�ुयाने
द�ेयात यणेार आह.े पण, साड�चार वषा��या अ�यास�मात अ ॅलोपथीत अतंभ�ूत असललेी रोगिनदानाची प�तीच जर डॉ�टरानंा िशकिवली जाणार नसले तर या
योजनचेा फायदा काय, असा िवरोधकाचंा सवाल आह.े
या योजनमेळु� सबंिंधत डॉ�टरानंा कौ��सलकड�न अ ॅलोपथी पॅ्र��टस कर�याचा अिधक�त परवानाच िमळ�ल. यामळु�, �ामीण भागात डॉ�टराचंी उपल�धता
वाढिव�याच ेउ�ी� िकती सफल होईल ह ेअ�ाप �प� नाही. कारण, एकदा का अ ॅलोपथीचा परवाना िमळाला की िकती डॉ�टर गावामं�य ेराहनू उपचार करतील
हा �� आह.े मा�, यामळु� चकुीच ेरोगिनदान होऊन ��णा�या जीवाला धोका उ�व ूशकतो. तसचे, याचा फायदा सज�रीसार�या गभंीर �व�पा�या उपचार
प�तीसाठी होऊ लागला तर काय असा िवरोधकाचंा सवाल आह.े ही योजना सरकार�या गळी उतरिव�यासाठी होिमओपथॅी महािव�ालया�ंया स�ंथाचालकानंी
मोठय़ा �माणावर लॉिबगं क��याची चचा� आह.े पण, म�ुयम�ं�यामळु� ततूा�त तरी या योजनलेा खीळ बसली आह.े

होिमओपथॅी, आयवु�द, यनुानी डॉ�टराचंी अ ॅलोपथी ��ॅ�टस लाबंणीवर!
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