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पंिडत जवाहरलाल नेह  

 तावना  

आधुिनक भारता  या इितहासात आधुिनक भारताचे िश  प

नेह  ओळखले जातात. पंिडत नेह

१९४५ या २४ वषात एकुण नऊ वष तु ं गात काढली

भारता  या सवागीण िवकासा  या

मागाने वाटचाल करावी लागले

 वातं य िमळ  यपुव  भारताचे पररा  

होता. आजही रा  यकारभाराची वाटचाल  यां

मुलभुत ह  क आिण आ थक धोरण याबाबत  यां

 हणजे सा ा  य शाही िव  िवराट चळवळ आखणी केली गेली होती

 
िवषय िनवडणचेा हते ु 

 तुत िवषय िनवडणेचा हतुे हा पंिडत जवाहरलाल नेह  याचा  वा

 या  या िवचारसरणीचा देशां  या

करण.े  

 
गृिहतके  

१) पंिडत जवाहरलाल नेह  यां  या

करण.े  

२) भारताला आ थक, भौितक समृ ी दे  या

३) तट  थ रा  ा  या भुिमकेतुन रा  
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पंिडत जवाहरलाल नेह  : रा  यकारभारातील योगदान

 
डॉ. रमाकातं िशवाजीराव शातलवार  

M.A., M.Ed, NET, SET, Ph.D.(Hist.) 
रा. वसमत िज. हगोली 

 इितहासात आधुिनक भारताचे िश  पकार  हणुन पंिडत जवाहरलाल 

पंिडत नेह  ह े  वातं य भारताचे सैनानी होते.  यानंी इ

वषात एकुण नऊ वष तु ं गात काढली. भारताला  वातं  िमळून दणेे ह ेसा  य

 सवागीण िवकासा  या गतीचे ते साधन आह.े ह ेल ात घेऊन  व

मागाने वाटचाल करावी लागले. याचा खोलवर िवचार पंिडत नेह नी केला होता

पुव  भारताचे पररा   धोरण कोण  या त  वावर असेल याबाबत ठराव मांडला 

कारभाराची वाटचाल  यां  या त  वावरच सु  आह.े 

 आिण आ थक धोरण याबाबत  यांनी त  व आिण धोरणे ठरवली होती

 शाही िव  िवराट चळवळ आखणी केली गेली होती.  

त िवषय िनवडणेचा हतुे हा पंिडत जवाहरलाल नेह  याचा  वा

 िवचारसरणीचा देशां  या अंतगत िवकासास कती मह  वपुण भुिमका घेतली  यां

पंिडत जवाहरलाल नेह  यां  या आ थक, सामािजक, राजक य बाबतीत भुिमकेचा अ  या

भौितक समृ ी दे  यासाठी पंिडत नेह  यां  या िवचारांचा अ  या

 भुिमकेतुन रा   िनमाण करणे या धोरणाचा अ  यास करणे
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कारभारातील योगदान 

णुन पंिडत जवाहरलाल 

नी इ.स. १९२१ ते इ.स. 

तं  िमळून दणेे ह ेसा  य नसुन 

ह ेल ात घेऊन  वतं  भारताला कोण  या  

याचा खोलवर िवचार पंिडत नेह नी केला होता. भारताला 

वर असेल याबाबत ठराव मांडला 

.  वातं यो  तर भारतात 

 आिण धोरणे ठरवली होती. ह े  याची कला 

त िवषय िनवडणेचा हतुे हा पंिडत जवाहरलाल नेह  याचा  वातं यो  तर भारतात 

पुण भुिमका घेतली  याचंी मांडणी 

राजक य बाबतीत भुिमकेचा अ  यास 

 िवचारांचा अ  यास करण.े  

स करणे.   
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सशंोधन प  दती  

 तुत शोध िनबंध क रता

मांडणी कर  यात येणार आहे

मांडणी कर  याक रता उपयोग केलेला आहे

१) जनसामा  या  या मेाच े ितक  

'  वतं  भारताचे पिहले पंत धान या ना  या

जाणीव दशेबांधवांना दली आिण  या

पदाची सु े होती या काळात  यां

घेतला पािहजे. भारतीय जनतेने पंिडतजी वर जेवढे ेम केले तेवढे आधुिनक काळात कोणावर केले 

नाही गांधीनी ह ेमहा  मा  हणुन लोकां

होते. भारताचा शोध घेत पंिडत नेह  दशेभर मण करतात ते  हा

हरवुन जात आिण या पयटनाने  यां

जकणारा हा नेता सवसाधारण भारतीयां  या

असावयाचा आप  या सभेला लाखोची गद  झालेली पा न पंिडत नेह ंना उ  सा

सभेला गद  आिण आज सभेला जा  या

चालत पायाने जात ह ेपिंडत नहे ंव रल मेाचे ितक होते त ेसामा  य

भावनाचा िवचार करत होते

नाजुक कला होती.  

२) िनवडणकु मोहीम व इ.स. 

भारताचे पिहले पंत धान पिंडत जवाहर

पदावर िवराजमान होते. या कालखंडाना आधुिनक भारता  या

जाते. भारत दशेात  वतं यानंतर थम िनवडणुका लाग  या

बरेोजगारी, रोगराई यांनी घरेले  या
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त शोध िनबंध क रता, एैितहािसक संशोधन प  दतीचा वापर क न शोधिनबंधाची 

त येणार आह.े तसेच ाथिमक व दु यम साधने,इंटरनेट इ

क रता उपयोग केलेला आह.े  

 मेाच े ितक    

तं  भारताचे पिहले पंत धान या ना  याने प.ं नेह ंनी िनयतीने टाकले  या

जाणीव दशेबांधवांना दली आिण  यानंतर दीड दशका न अिधक काळ पंिडतजी  या

पदाची सु े होती या काळात  यांचे यश व अपयश मोजताना  यां  या  य

भारतीय जनतेने पंिडतजी वर जेवढे ेम केले तेवढे आधुिनक काळात कोणावर केले 

णुन लोकांना आदरणीय वाटत, तर पंिडतजी ह े  या

भारताचा शोध घेत पंिडत नेह  दशेभर मण करतात ते  हा या दशेा  या

हरवुन जात आिण या पयटनाने  यानंा मानिसक साम थ ा  त होत असे. 

सवसाधारण भारतीयां  या भावना, क  पना व सं  कार या पासुन अनेकदा दरु 

 सभेला लाखोची गद  झालेली पा न पंिडत नेह ंना उ  सा

सभेला गद  आिण आज सभेला जा  यासाठी अनेक वाहने आह ेपण  या काळात लोक मैल न मैल 

त ह ेपिंडत नहे ंव रल मेाचे ितक होते त ेसामा  य जनात जाऊन लोका  या

भावनाचा िवचार करत होते.  या  या सामा  य जनतेब ल उदात ेम ही एक रा  य

. १९५२ च ेिनकाल प रणाम 

भारताचे पिहले पंत धान पिंडत जवाहरलाल नेह  ह ेत  बल १७ वष अखंडपणे पंत धान 

या कालखंडाना आधुिनक भारता  या इितहासात 

तं यानंतर थम िनवडणुका लाग  या भारतासमोर अ ान

रोगराई यांनी घरेले  या आिण ाितक, भािषक, धा मक व जातीय अि मता कमाली  या
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तीचा वापर क न शोधिनबंधाची 

इंटरनेट इ. उपयोग, शोधिनबंध 

नेह ंनी िनयतीने टाकले  या जबाबदारीची 

न अिधक काळ पंिडतजी  या हाती पंत धान 

  यि म  वाचाही मागोवा 

भारतीय जनतेने पंिडतजी वर जेवढे ेम केले तेवढे आधुिनक काळात कोणावर केले 

तर पंिडतजी ह े  या  या ेमाचे िवषय 

 या दशेा  या िविवधतेतील एकतेने 

. जनतेचे असामा  य ेम 

र या पासुन अनेकदा दरु 

 सभेला लाखोची गद  झालेली पा न पंिडत नेह ंना उ  साह वाटे.'१ आज होणारे 

 काळात लोक मैल न मैल 

 जनात जाऊन लोका  या 

 जनतेब ल उदात ेम ही एक रा  यकारभाराची 

वष अखंडपणे पंत धान 

 इितहासात 'नेह पवा' असे  हटले 

 भारतासमोर अ ान, ग रबी, 

धा मक व जातीय अि मता कमाली  या 
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टोकदार असले  या दशेा  या नवरचनेसाठी ते उदडं सं  था

'इ.स. १९५२ चे िनवडणुक िनकाल यां  या

यां  या िवचारात जी नवी जाणीव िनमा

बनिव  यापासुन एका आठव ा  या

इतर कुठ  याही कारणामुळे सोडा पण केवळ ित  या

योजना ते एक उदीिपत करणारे 

अ मांचा सवसाधारण िनदश करणारा क  प

अविधत पिह  या योजनेचा हतुे पार पाडलेला होता

३) रा  यातगंत  यि ची ि थती तसचे मह  व

पंिडत नेह  यांनी  यि ची ि थती ह ेराजक य िवचारांचे क  आहे

करतात तर ते या क ासाठी आहे

रोपटे सकुशल फुलते लोकशाही फ  त

दखेील आह.े  यामळेु  यि  या

नैितक िवकासाची पिहली गरज आहे

शकत नाही. इ.स. १९३६ मधील लखनो कॉ ेस अिधवेशनात िवचार  य

भारतातील सम  या सोडिव  या

खा ी होऊन चुकली आह.े मी जे  हा

वापरत नसुन  याम  ये िनि त असा शा  ी

असे  हणता येईल क  समाजवाद ही संक  प

जीवनाचे त  व चतन आह.े आिण या दृ  टी

चंड बेकारी यांचे िनमुलन कर  या

वाटत नाही.'३   
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 नवरचनेसाठी ते उदडं सं  था प भांडवल िनमाण क न ठेवले होते

चे िनवडणुक िनकाल यां  या प रणामी आ थक व सामािजक बाबतीसंबंधात नेह  

 िवचारात जी नवी जाणीव िनमाण झाली होती. ितचे  प  ट ितब ब नवे मं ीमंडळ 

पासुन एका आठव ा  या आत  यांनी िनयोजन मंडळाला जो आदेश दला

ही कारणामुळे सोडा पण केवळ ित  या पुरोगािम  वा  या गुणामुळे

योजना ते एक उदीिपत करणारे साहस होते पण तो ामु  याने एक पुव तयारीवजा पयटन

अ मांचा सवसाधारण िनदश करणारा क  पसं ह होता ती तयार झा  या

 योजनेचा हतुे पार पाडलेला होता.'२  

ि ची ि थती तसचे मह  व  

ि ची ि थती ह ेराजक य िवचारांचे क  आह.े जर ते रा  या

करतात तर ते या क ासाठी आह.े  यि  या आ थक िवकासासाठी  या  या

रोपटे सकुशल फुलते लोकशाही फ  त िनवडणुक ची  यव  था नाही. ही एक अशी जीवनातील िव

ि  या सजना  मक वृ  ती िवकिसत होऊ शकता

नैितक िवकासाची पिहली गरज आह.े  या  या िशवाय  यि  या आंत रक मतेचा िवकास क  

मधील लखनो कॉ ेस अिधवेशनात िवचार  यक् त केले

 सोडिव  यासाठी गु क  ली समाजवादातच सापडू शकेल या िवषयी माझी 

मी जे  हा समाजवाद श  द वापरतो. ते  हा मोघम समाजवादी  अथाने 

 िनि त असा शा  ीय आ थक आशय मला अिभ ेत असतो

णता येईल क  समाजवाद ही संक  पना केवळ आ थक िस  दांतापुरती मयादीत नसुन ह ेएक 

आिण या दृ  टीने  याचे मला आकषण वाटते. भारतीय जनतेचे दा र य

चंड बेकारी यांचे िनमुलन कर  याचा माग समाजवादािशवाय अ  य  न कोठे सापडु शकेल असे मला 
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प भांडवल िनमाण क न ठेवले होते. 

 प रणामी आ थक व सामािजक बाबतीसंबंधात नेह  

 ितब ब नवे मं ीमंडळ 

नी िनयोजन मंडळाला जो आदेश दला,  यात पडल.े 

 गुणामुळे, पिहली पंचवा षक 

ने एक पुव तयारीवजा पयटन, 

सं ह होता ती तयार झा  यावर दोन वषा  या 

जर ते रा  याची क  पना 

 या सावलीत  वातं याचे 

ही एक अशी जीवनातील िव ा 

 िवकिसत होऊ शकता.  वातं य मनु  या  या 

 आंत रक मतेचा िवकास क  

त केले. 'जगातील तसेच 

 समाजवादातच सापडू शकेल या िवषयी माझी 

 मोघम समाजवादी  अथाने 

त असतो. यापुढ ेजाऊन 

तापुरती मयादीत नसुन ह ेएक 

भारतीय जनतेचे दा र य, 

 कोठे सापडु शकेल असे मला 
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४) आ थक सम  यावर ल  क ीत 

पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी इतर गौण बाबीकड े दलु  क न आ थक सम  यां

क ीत क न आ थक िश  तीचा अभाव संप  या

'आ थक िनयोजनाचा ि वकार व औ ोिगकरणाचा पुर  का

युगास ारंभ केला. या देशा  या

आह.े ह े दादाभाई रानडे यां  या

भारतात अनेक गंभीर शन डोकेवर काढुन बसलेले होते

यश  वी करतांना लोकशाही प  द

दशेाने करावा  हणुन पंिडत नेह ंनी धरलेला आ ह आिण वेगवेग या े ातील 

एक  आणुन िनमाण केलेले संिवधान ह ेदशेाला िमळालेला महान ठेवा आहे

५) पंिडत नहे   आिण सामा  य

'माणसांना हाताळ  या

आणावी लागली. जनतेचे शासनाशी नाते जोड  या

 या  या सहका याचंी एकजटु कायम राख  या

 तरांवर पंिडत नेह ंना  यां  या

करणे हा  या  या मागे हतुे होता धमिन

 याचा मनो  येय होते. ह ेमनो  ये

 यांनी मांडणी केली  यांचे तट  थ

भुिमकेतुन सुध्  दा भारत हा इतर दशेासोबत मै ीपुण भुिमकेतुन उभा रािहला धमिनरपे

समाजवादी, लोकशाही भारतावर ेम करणारे ब सं  य

घे  यासाठी पंिडत नेह कडेच आशेने पाहत आहते

िन  कष  

पंिडत नेह  आिण रा  य

नेह ंचे भारतीय लोकांक रता केलेले योगदान आिण भारतीया  या
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वर ल  क ीत  

पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी इतर गौण बाबीकड े दलु  क न आ थक सम  यां

चा अभाव संप  यासाठी  यानंी कौश  यपुण िवकासाचे िनयोजन केले

आ थक िनयोजनाचा ि वकार व औ ोिगकरणाचा पुर  कार क न प.ं नेह ंनी भारतात आधुिनक 

या देशा  या दा र यावर औ ोिगकरण व कफायतशीर शेती हाच तरणोपाय 

हे दादाभाई रानडे यां  या माणे पंिडत नेह ंनी ओळखले होते.'४ भारत  वा

भारतात अनेक गंभीर शन डोकेवर काढुन बसलेले होते. मागासले  या दशेात आ थक िनयोजन 

 करतांना लोकशाही प  दती स  ती करावी लागल.े संसदीय लोकशाही  य

णुन पंिडत नेह ंनी धरलेला आ ह आिण वेगवेग या े ातील 

एक  आणुन िनमाण केलेले संिवधान ह ेदशेाला िमळालेला महान ठेवा आह.े  

पंिडत नहे   आिण सामा  य जनता एकजटु 

माणसांना हाताळ  याची ही कला पंिडत जवाहरलाल नेह ंना  येक पातळीवर उपयोगात 

जनतेचे शासनाशी नाते जोड  या  या जास् त िवशाल, अवैयि क पातळीवर

 सहका याचंी एकजटु कायम राख  या  या जा  त नाजकु कामा  याही पातळीवर अशा दो  ही

 या या कलेचा वापर करावा लागला.'५ ामीण िहतसंबंध जोपसणा 

 मागे हतेु होता धमिनरपे  भावना टकुन ठेवणे िवकासाची बीज पेरणी करणे हा 

ह ेमनो  येय  या  या आिल  ततावादी चळवळीतुन सु  दा

चे तट  थ ह े धोरण भारतीय लोकांना िमळलेली देणगी होय

दा भारत हा इतर दशेासोबत मै ीपुण भुिमकेतुन उभा रािहला धमिनरपे

लोकशाही भारतावर ेम करणारे ब सं  य भारतीय या कठीण प रि थती ेरणा 

साठी पंिडत नेह कडेच आशेने पाहत आहते.  

पंिडत नेह  आिण रा  यकारभारासाठी योगदान या िवषयावरील हा शोधिनबंध पंिडत 

नेह ंचे भारतीय लोकांक रता केलेले योगदान आिण भारतीया  या मनात पंिडत नेह बदल आदर 
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पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी इतर गौण बाबीकड े दलु  क न आ थक सम  यावंर ल  

पुण िवकासाचे िनयोजन केले. 

नेह ंनी भारतात आधुिनक 

 दा र यावर औ ोिगकरण व कफायतशीर शेती हाच तरणोपाय 

भारत  वातं  झाला होता 

 दशेात आ थक िनयोजन 

संसदीय लोकशाही  यव  थेचा ि वकार 

णुन पंिडत नेह ंनी धरलेला आ ह आिण वेगवेग या े ातील नेते व त  यांना 

 

क पातळीवर उपयोगात 

अवैयि क पातळीवर, तसेच 

ही पातळीवर अशा दो  ही 

ामीण िहतसंबंध जोपसणा 

रपे  भावना टकुन ठेवणे िवकासाची बीज पेरणी करणे हा 

तावादी चळवळीतुन सु  दा पररा   धोरणातुन 

 ह े धोरण भारतीय लोकांना िमळलेली देणगी होय. या तट  थ 

दा भारत हा इतर दशेासोबत मै ीपुण भुिमकेतुन उभा रािहला धमिनरपे , 

 भारतीय या कठीण प रि थती ेरणा 

षयावरील हा शोधिनबंध पंिडत 

 मनात पंिडत नेह बदल आदर 
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याची नाडी आह.े नेह ंनी रा  य

िबज पे न आधुिनक भारताचे ते िश  प

 न, रा  यघटना िन मती भाषावर ांतरचना

िहतसंबंध शाबुत ठेव  यासाठी केलेले काय आिण मह  वा

साकारला गेला आह.े भारतीय राजकारणात नेह च असे ए

िवचारक  हणुन िव  यात झाले

िलखाण केले. ते भारतीय िहतासाठी दशेाचे पिहले पंत धान पंिडत नेह  याचे आ थक

वै ािनक, शै िणक आंतररा  ी

सदंभ  

१) गो वद तळवलकर (१९८९

प.ु २३३  

२) पु षो  तम आ  माराम िच े  

आवृ  ती, नवी द  ली, 

३) डॉ. स.रा. गाडगीळ (१९९४

काशन, थम आवृ  ती

४) गो वद तळवलकर (१९८९

प.ु २४८ 

५) पु षो  तम आ  माराम िच े 

आवृ  ती, नवी द  ली, 
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नेह ंनी रा  यकारभारात अनेक सम  यातुन माग काढत भारत िनमाण कर  या

िबज पे न आधुिनक भारताचे ते िश  पकार  याचे यश  वी कायाचा गौरव आहे

घटना िन मती भाषावर ांतरचना, िनयोजन, आ थक िश  ती

साठी केलेले काय आिण मह  वाचे काय  हणजे पररा  

भारतीय राजकारणात नेह च असे एक नेते होते. जे लेखक  ह

त झाल.े  या-  या वेळी ते तु गांत असत  या-  या

ते भारतीय िहतासाठी दशेाचे पिहले पंत धान पंिडत नेह  याचे आ थक

शै िणक आंतररा  ीय धोरण ह ेमुलभुत अलौ ककच काय आह.े   

१९८९) नवरोजी ते नेह , मॅजेि टक काशन, ि तीय आवृ  ती

राम िच े  (१९९४) (संपा) जवाहरलाल नेह , सािह  य

, प.ु २८०   

१९९४) नवभारताचे िश  पकार पंिडत जवाहरलाल नेह

थम आवृ  ती,प.ु३५१, ३५२   

१९८९) नवरोजी ते नेह , मॅजेि टक काशन, ि तीय आवृ  ती

राम िच े (१९९४) (संपा) जवाहरलाल नेह , सािह

, प.ु२८९ 
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तुन माग काढत भारत िनमाण कर  याचे 

चा गौरव आह.े आि थर क  मीर 

आ थक िश  तीच अभाव, ामीण 

णजे पररा   धोरण यातुन तो 

जे लेखक  हणुन आिण 

 या वेळी नेह ंनी भरपुर 

ते भारतीय िहतासाठी दशेाचे पिहले पंत धान पंिडत नेह  याचे आ थक, औ ोिगक, 

 

ि तीय आवृ  ती, मुंबई,  

सािह  य अकादेमी, थम 

कार पंिडत जवाहरलाल नेह , शलाका 

ि तीय आवृ  ती , मुंबई, 

सािह  य अकादेमी, थम 


