डॉ. नरें द्र जाधव : पररचय (मराठी)
आंतरराष्ट्रीय कीतीचे अर्थतज्ज्ञ, नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, दे िी-ववदे िी अग्रगण्य
ववद्यापीठांतील ववद्यार्ीविय िाध्यापक, सामाजिक बांधिलकीचा वसा घेतलेले
िभावी वक्ते, मराठी-ह द
ं ी व इंग्रिी अिा तीन भाषांतून तब्बल 41 पुस्तकांचे
लेखन-संपादन करणारे शसध्द स्त लेखक; तसेच एक िसन्न व िेरणादायी
व्यजक्तमत्व म् णून डॉ. नरें द्र िािव सवथदरू सुपररधचत आ ेत.
डॉ. नरें द्र िािव सध्या राज्ज्यसभेचे राष्ट्रपती-ननयुक्त खासदार म् णून
कायथरत आ ेत. सत्तािारी पक्षाचे सदस्यत्व न स्वीकारता आपला स्वतंत्र बाणा
त्यांनी कसोिीने िपला आ े . ित्यक्षात संसदे त तसेच ववववि स्र्ायी सशमत्यांमध्ये
(ववत्त, व्यापार आणण आता माह ती-तंत्रञान) आणण परराष्ट्र व्यव ाराच्या सल्लागार
सशमती मध्ये अभ्यासू आणण सक्रिय स भागातन
ू डॉ. नरें द्र िािव यांनी संसदपटू
म् णून आपला एक वेगळा मानदं ड ननमाथण केला आ े . खासदारकी शिवाय अिोका
युननव् सीटी सारख्या नावािलेल्या ववद्यापीठास

एकूण तीन ववद्यापीठात ज्ज्येष्ट्ठ

िाध्यापक म् णन
ू अध्यापनाचे कायथ करीत ते दे िाच्या यव
ु ावपढीच्या ववकासात
म त्वपूणथ योगदान दे त आ े त. त्याच बरोबर, टाटा उद्योग समू ास

ववववि

कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर ‘स्वतंत्र संचालक’ म् णून दे खील डॉ. िािव कायथरत
आ े त. त्यांची ञानसािना आणण लेखनकायथ तर अखंडपणे ननरं तर चालच
ू असते.
डॉ. नरें द्र िािव यांनी गेली 45 वषे सावथिननक िीवनात अनेकानेक
उच्चतम पदांना आपल्या कतत्थ त वाने नवीन झळाळी शमळवून हदली आ े. केंद्रीय
ननयोिन आयोग (अध्यक्ष : डॉ. मनमो न शसंग) तसेच राष्ट्रीय सल्लागार पररषद
(अध्यक्षा : श्रीमती सोननया गांिी) या दोन भूतपूवथ शिखर संस्र्ांमध्ये केंद्रीय
राज्ज्य-मंत्री समकक्ष पातळीवरील सदस्य म् णून दे िाची 12 वी पंचवावषथक योिना
तयार करण्यात आणण एकूणच दे िाच्या आधर्थक ववकासात म त्वपण
ू थ योगदान हदले
आ े . तत्पूवी साववत्रीबाई फुले पण
ु े ववद्यापीठाचे कुलगुरू आणण त्या ी पूवी भारतीय
ररझवथ बॅंकेचे ििान सल्लागार आणण िमुख अर्थतज्ज्ञ म् णून दे खील डॉ. नरें द्र
िािव यांनी लक्षणीय कामधगरी बिावली आ े .

दशलत

समािात

िन्म

आणण

दाररद्र्य

यांमिून

येणा-या

िनतकूल

पररजस्र्तीवर, भारतरत्न डॉ. बाबासा े ब आंबेडकर यांच्या िेरणेने ननग्र पव
थ मात
ू क
करत, (ल ानपणी मुंबईच्या बकाल वस्तीत ‘दादा’

ोण्याची म त्वकांक्षा बाळगणा-

-या) छोट्या नरें द्रने बाबासा े बांचा आदिथ डोळयांसमोर ठे वून गरूड भरारी घेतली
आणण आधर्थक, सामाजिक, िैक्षणणक व सांस्कतनतक अिा वेगवेगळया क्षेत्रांत एक
‘दादा’ माणूस म् णून आि त्यांची गणना

ोते. ओिस्वी व िासाहदक वाणी,

खळाळणारे चैतन्य, अखंड उिाथ आणण आपल्या सकारात्मक धचंतनातून िबोिन
करणारे अभ्यासू वक्ते म् णन
ू डॉ. नरें द्र िािव यांना अमाप लोकवियता लाभली
आ े . त्यांचा र्क्क करणारा िीवनिवास अनेकांसाठी-वविेषत: तरूणाईसाठी –
दीपस्तंभ ठरला आ े आणण अिून ी ठरतो आ े . पंतििान डॉ. मनमो न शसंग
यांनी तर डॉ. नरें द्र िािव यांना आदिथ व्यजक्तमत्व (Role Model) म् टले आ े .
मुंबई ववद्यापीठातून अर्थिास्त्र ववषयात एम.ए. ला िर्मवगथ शमळवणारे डॉ.
नरें द्र िािव

े पह लेच दशलत ववद्यार्ी. पुढे 1986 साली अमेररकेच्या इंडडयाना

ववद्यापीठातून, ‘सवोत्कतष्ट्ट आंतरराष्ट्रीय ववद्यार्ी’ म् णून वविेष ब ु मानास

अर्थिास्त्रातील डॉक्टरे ट. डॉक्टरे ट करत असताना, अमेररकेतील इंडडयाना आणण
डडपॉ या दोन ववद्यापीठांत अध्यापन करून ववद्यार्ीविय िाध्यापक म् णून गौरव
िाप्त. अमेररकेत डॉक्टरे ट शमळाल्यानंतर अनेक संिी

ात िोडून उभ्या असताना

त्या डावलून मायभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी एका आठवड्यातच भारतात परत.
स्टे ट बॅंक ऑफ इंडडयात अधिकारी म् णन
ू 1974 ते 1977 अिी तीन वषे
आणण 1977 पासून ररझवथ बॅंकेत अर्थतज्ज्ञ म् णून तब्बल 31 वषे नोकरी. ररझवथ
बॅंकेचे ििान आधर्थक सल्लागार आणण िमुख अर्थतज्ज्ञ म् णून कायथकारी
संचालकाच्या

पदावरून

स्वेच्छाननवत्त
त ी.

भारतीय

अर्थकारण

आणण

आधर्थक

िोरणांच्या संदभाथत गेली क्रकत्येक वषे म त्वपूणथ योगदान. आंतरराष्ट्रीय नाणेननिी
(IMF) या िागनतक ववत्तसंस्र्ेमध्ये साडेचार वषे आधर्थक सल्लागार म् णून भारताचे
िनतननधित्व, त्याचिमाणे इधर्योवपया व अफगाणणस्तान यांसारख्या मागास
दे िांच्या अर्थव्यवस्र्ांची पुनबाांिणी करण्यात म त्वपूणथ कामधगरी.

डॉ. नरें द्र िािव शिक्षणक्षेत्राला सामाजिक पररवतथनाचे तीर्थक्षेत्र मानतात
म् णन
ू च वषाथकाठी सव्वा कोटी रूपयांच्या नोकरीचा त्याग करून (तब्बल 90 टक्के
वेतनकपात स्वीकारून !) 2006 साली त्यांनी पण
ु े ववद्यापीठाचे कुलगुरूपद
स्वीकारले. तेर्ील त्यांची तीन वषाांची कारक्रकदथ अत्यंत यिस्वी ठरली. समर्थ भारत
अशभयानाच्या माध्यमातन
करण्यात आणण पण
ू पण
ु े ववद्यापीठ समािाशभमख
ु
ु े
ववद्यापीठाला शिक्षण व संिोिनात िागनतक पातळीवर नेण्यात डॉ. नरें द्र िािवांचा
शसं ाचा वाटा आ े .
डॉ. नरें द्र िािव यांचा मराठी, ह द
ं ी आणण इंग्रिी लेखनाचा झपाटा ववलक्षण
म् णावा लागेल. त्यांचे आधर्थक, सामाजिक आणण लशलत ववषयांवरचे एकूण 41
ग्रंर् आिवर िकाशित झाले आ ेत त्याशिवाय 300 पेक्षा िास्त िोिननबंि व
स्फुट लेख, 31 म त्वपण
ू थ िासकीय अ वाल आणण ररझवथ बॅंकेच्या अनेक
गव् नथरांसाठी शलह लेली 100 पेक्षा अधिक भाषणे असा त्यांचा लेखनाचा ववस्तत
त
पट आ े. डॉ. नरें द्र िािव यांच्या मराठी, ह द
ं ी आणण इंग्रिी भाषांतून िकाशित
(शलणखत आणण संपाहदत) ग्रंर्ाची एकूण पष्ट्त ठसंख्या

ोते सुमारे 15,000, (शलणखत

7000 +, संपाहदत 8000 +).
मराठी साह त्यात एकिात सारे वविम मोडून काढणा-या ‘आमचा बाप आन ्
आम् ी’ या त्यांच्या पस्
ु तकाचा आिवर भारतीय आणण परदे िी अिा 15 भाषांमध्ये
अनुवाद झाला असून, त्याच्या सुमारे सात लाखां ू न अधिक िती िगभर ववकल्या
गेल्यामळ
ु े

े पस्
ु तक मराठी भाषेतला चमत्कार मानले िाते. ‘सानेगरू
ु िींनी

म ाराष्ट्राला आदिथ आई हदली आणण डॉ. नरें द्र िािव यांनी म ाराष्ट्राला हदला
आदिथ बाप !’ अिा िब्दांत ज्ज्येष्ट्ठ कलावंत ननळू फुले यांनी ह्या पुस्तकाचा गौरव
केला

ोता. मराठी साह त्याच्या इनत ासातील सवाथधिक लोकविय आत्मकर्न

म् णून गािलेल्या या पुस्तकाची तब्बल 201 वी आवत्त
त ी नुकतीच िकाशित

ोत

आ े . (एविल 2020).
रवींद्रनार् टागोर यांच्या दीडिेव्या ियंती वषाथत, 8 मे 2011 रोिी, डॉ.
नरें द्र िािव यांनी संपादन-अनुवाद केलेली ‘रवींद्रनार् टागोर : समग्र िीवनदिथन’
ी ग्रंर्त्रयी िकाशित झाली. त्यात आ े ‘भयिून्य धचत्त िेर्’

ा रवींद्रनार्ांच्या

151 कववतांचा भावानव
ु ाद, ‘रवींद्रनार् टागोर : समग्र साह त्यदिथन’

ा संपाहदत

ग्रंर् आणण ‘रवींद्रनार् टागोर : युगननमाथता ववश्वमानव’

े गुरूदे वांचे मराठीतले

पह लेच ववश्लेषणात्मक चररत्र. या तीन ग्रंर्ांनी िर्मच मराठी वाचकाला
रवींद्रनार्ांची सवथस्पिी ओळख करून हदली. या ग्रंर्त्रयीला दे खील चोखंदळ
वाचकाचा उदं ड िनतसाद लाभला. वषथभरात चार आवत्त या ननघाल्या !
डॉ. नरें द्र िािव यांनी आधर्थक, सामाजिक आणण सांस्कतनतक ववषयांवर
आिवर एकूण 31 अ वाल केंद्रसरकार, राज्ज्यसरकार आणण ररझवथ बॅंक यांना सादर
केले आ े त. अशलकडच्या काळात डॉ. िािवांनी शलह लेले अनेक अ वाल म त्वपूणथ
ठरलेले आ ेत. या संदभाथत ‘म ाराष्ट्रातील िेतकरी आत्म त्या’ संबंिीचा अ वाल,
राष्ट्रीय कौिल्यववकास योिनेबद्दलचा अ वाल, ‘फॅक्टरीि अॅक्ट’ संबंिीचा
अ वाल, अनुसूधचत िाती-िमाती ‘सबप्लॅ न’ बद्दलचा अ वाल, तसेच, भटक्याववमक्
ु त िातीसंबिीचा अ वाल े वविेष लक्षणीय आ े त. पंतििान डॉ. मनमो न
शसंग यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय सशमतीचे अध्यक्ष म् णून दोन ऐनत ाशसक
म त्वाचे अ वाल त्यांनी 2012 साली केंद्र सरकारला सादर केले. ते म् णिे 26
अशलपूर रोड या डॉ. आंबड
े करांच्या हदल्लीतील एके काळच्या ननवासस्र्ानी डॉ.
आंबेडकरांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासंबंिीचा ‘मास्टर प्लॅ न’ आणण नवी
हदल्लीत 15 िनपर् या मोक्याच्या हठकाणी ‘डॉ. बाबासा े ब आंबडकर इंटरनॅिनल
सेंटर’ या संस्र्ेची उभारणी करण्यासाठीचा मास्टर प्लॅ न. या दोन् ी अ वालांवर
पंतििान नरें द्र मोदी यांच्या नेतत्त वाखालील सरकारने कायथवा ी पण
ू थ केली असून
या दोन् ी वास्तंन
ु ा आता नतर्थक्षेत्राचे स्वरूप आले आ े.
आिपयांत राज्ज्यस्तरीय, राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या तब्बल 70
पुरस्कारांनी डॉ. नरें द्र िािव सन्माननत झाले आ ेत. त्यांतला अनतवविेष परु स्कार
म् णिे ‘कमांडर ऑफ अक
ॅ े डेशमक पाल्मस’

ा फ्रान्स सरकारचा शिक्षण क्षेत्रातला

सवोच्च नागरी क्रकताब, िो शमळवणारे डॉ. नरें द्र िािव

े पह लेच भारतीय

ोत.

अलीकडेच भारतातील चार राज्ज्यांतील ववद्यापीठांनी त्यांना ‘डॉक्टर ऑफ लेटसथ’
क्रकंवा D.Litt यांसारख्या मानद पदव्या िदान केल्या आ ेत.
पंतििान डॉ. मनमो न शसंग यांनी 2005 साली आपल्या िा ीर भाषणात
म् टले

ोते : ‘डॉ. बाबासा े ब आंबेडकर क्रकंवा भारताचे मािी राष्ट्रपती डॉ. के.

आर. नारायणन ् यांच्यािमाणेच डॉ. नरें द्र िािव यांचे आयष्ट्ु य

ीसध्
ु दा बदलाची,

असीम िौयाथची, उत्कषाथची आणण आिेची क ाणी आ े . यामिून आपल्या दे िातील
लाखो-करोडो लोकांना नवे, सख
ु ासमािानाचे िीवन िगण्यासाठी लढा दे ण्याचे
स्फुरण शमळे ल याची मला खात्री वाटते.’
डॉ. िािवांबद्दल अधिक िाणून घेण्यासाठी पुढील वेबसाईटला भेट द्यावी:
www.drnarendrajadhav.info
डॉ. िािव फेसबुक आणण ट्ववटर वर दे खील उपलब्ि असतात.
डॉ. िािव यांची भाषणे, मुलाखती, लॉकडॉऊनच्या कालखंडातील वविेष ई-संवाद
तसेच संसदे तील त्यांच्या सक्रिय स भागाचे 300+ Videos त्यांच्या वविेष You
Tub चॅनेलवर उपलब्ि आ ेत. त्यांच्या You Tube चॅनेलवरचे Videos पा ण्यासाठी:
Go to http://YouTube.com/c/DrNarendraJadhavWorld and Click on Subscribe.

