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भारतातील पंचवार्षिक योजना 

विशे्वश्वरय्या योजना 

• भारतातील आर्थिक र्ियोजिाचे युग र्िश्िेश्िरय्या याांच्या दहा िर्ाांच्या योजिेिे सुरू झाले. 

• सर एम. र्िश्िेश्िरय्या याांिी 1934 मधे्य "भारतातील र्ियोर्जत अथिव्यिस्था" िािाचे पुस्तक प्रकार्ित केले ज्यामधे्य त्ाांिी एका 

दिकात राष्ट्र ीय उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एक मसुदा सादर केला. 

• त्ाांिी कामगार स्थापि केलेल्या उद्योगाांमधूि कामगाराांिा उद्योगाांकडे हलिण्याचा प्रस्ताि र्दला आर्ि त्ाद्वारे औद्योगीकरिािर 

भर देऊि लोकिाही भाांडिलिाही (यूएसए प्रमािे) ची बाजू माांडली.  

• तथार्प, र्िर्टि सरकारमधे्य या योजिेचा कोिताही पाठपुरािा झाला िाही, यामुळे देिातील सुर्िर्ित िागररकाांमधे्य राष्ट्र ीय 

र्ियोजिाचा आग्रह यिस्वी झाला. 

राष्ट्र ीय वनयोजन सविती (NPC) 

• जिाहरलाल िेहरू याांच्या अध्यितेखाली एिपीसीच्या स्थापिेसह 1938 मधे्य भारतासाठी राष्ट्र ीय योजिा र्िकर्सत करण्याचा हा 

पर्हला प्रयत्न होता. 

• मात्र, दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे सर्मतीचे अहिाल तयार होऊ िकले िाहीत.  

• 1948-49 मधे्य स्वातांत्र्यािांतर िेिटी पेपर बाहेर आले. 

बॉमे्ब पॅ्लन 

• आठ अग्रगण्य उद्योगपती आर्ि तांत्रज्ाांिी 1944 मधे्य पुरुर्ोत्तमदास ठाकूरदास याांच्या सांपादिाखाली "भारतासाठी आर्थिक 

र्िकासाची एक योजिा सांर्िप्त रुपरेर्ा" हा मसुदा तयार केला. 

• हा मसुदा 'बॉमे्ब पॅ्लि' म्हिूि ओळखला जातो. 

• योजिेचे मूळ उर्िष्ट् हे कृर्ी िेत्राचे उत्पादि दुप्पट करिे आर्ि 15 िर्ाित औद्योर्गक िेत्रात पाच पटीिे िाढ करिे होते. 

• बॉमे्ब पॅ्लिचे मुख्य तत्व म्हिजे सरकारी हस्तिेप आर्ि र्ियमि र्ििाय अथिव्यिस्था िाढू िकत िाही. 

• अर्धकृतपिे ही योजिा कधीही स्वीकारली गेली िाही, तथार्प, भर्िष्यातील आर्थिक योजिाांमधे्य त्ाच्या कल्पिाांची पुिरािृत्ती 

केली गेली. 

जनतेची योजना 

• 1944 मधे्य भारतीय फेडरेिि ऑफ लाहोरच्या युद्धािांतरच्या पुिर्ििमािि सर्मतीच्या ितीिे कमु्यर्िस्ट िेते एम. एि. रॉय याांिी 

जितेची योजिा तयार केली होती. 

• हे 'मार्क्ििादी समाजिाद' िर आधाररत होते आर्ि िेतीला प्राधान्य र्दले. यात िेतीचे राष्ट्र ीयीकरि आर्ि सिि उत्पादि उपक्रमाांचा 

पुरस्कार केला. 

गाांधी योजना 

• िधाि कमर्िियल कॉलेजचे प्राचायि एस एि अग्रिाल याांिी 1944 मधे्य गाांधीिादी योजिेचा मसुदा तयार केला होता. 
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• या योजिेत भारतासाठी ‘स्वयांपूिि गािे’ असलेली ‘र्िकें द्रीकृत आर्थिक रचिा’ माांडण्यात आली आहे. 

• एिपीसी आर्ि बॉमे्ब पॅ्लिच्या र्िपरीत, योजिेिे िेतीिर अर्धक भर र्दला. 

• आर्ि जेथे औद्योर्गकीकरिाची चचाि झाली तेथे कुटीर आर्ि गाि पातळीिरील उद्योगाांिा प्रोत्साहि देण्यािर भर र्दला. 

सिोदय योजना 

• ही योजिा जय प्रकाि िारायि याांिी 1950 मधे्य तयार केली. 

• हे गाांधी योजिा आर्ि र्ििोबा भािे याांच्या स्वािलां बिाच्या तत्त्ाांपासूि पे्रररत होते. 

• त्ात िेती तसेच लघु ि कापूस उद्योगाांिर भर र्दला गेला. 

• परदेिी तांत्रज्ािाचा िापर कमी करूि आर्ि जमीि सुधारिा आर्ि र्िकें द्रीकृत सहभागी र्ियोजिाची अांमलबजाििी करूि 

स्वयांपूिितेचा पुरस्कार केला 

वनयोजन आयोग 

• स्वातांत्र्यािांतर अखखल भारतीय कााँगे्रस कर्मटीिे आर्थिक कायिक्रम सर्मती (EPC) ची स्थापिा केली. 

• पांर्डत िेहरू त्ाचे अध्यि होते. 

• 1948 मधे्य या सर्मतीिे र्ियोजि आयोगाच्या स्थापिेची र्िफारस केली. 

• ही एक घटिाबाह्य सांस्था होती, ज्यािर पांचिार्र्िक योजिा तयार करण्याची जबाबदारी होती. 

राष्ट्र ीय विकास पररषद (NDC) 

• पांतप्रधािाांच्या अध्यितेखाली  त्ाची स्थापिा ऑगस्ट 1952 रोजी झाली होती.. 

• भारतातील र्िकासर्िर्यक बाबी ांिर र्िििय घेण्याची आर्ि चचाि करण्यासाठी ही सिोच्च सांस्था आहे. 

• हे भारताच्या पांचिार्र्िक योजिेला अांर्तम मान्यता देते. 

पविल्या तीन पांचिावषिक योजनाांचा साराांश 

योजना  कालािधी  उदे्दश आवि इतर िाविती  

पर्हली योजिा  1951-1956 लि: िेती, र्कां मत खस्थरता आर्ि पायाभूत सुर्िधा. 

हे हॅरोड डोमर मॉडेलिर आधाररत होते (अथिव्यिस्थेचा िाढीचा दर 

गुांतििूकीचा दर आर्ि सकारात्मक पद्धतीिे भाांडिलाची उत्पादकता यािर 

अिलां बूि असतो). 

दुसरी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 4.5% 

िास्तर्िक िाढ: 4.27%) 

1956-1961 लि: िेगिाि औद्योर्गकीकरि 

याला महालिोर्बस पॅ्लि (िेतीपासूि उद्योगाांकडे र्ियोजिाचे स्थलाांतर 

करण्याची िर्कली) म्हिूिही ओळखले जात असे. 

यात जड आर्ि मूलभूत उद्योगाांिर भर र्दला गेला. 

तसेच आयात प्रर्तस्थापि िर्कली केली; र्ियाित र्िरािािाद आर्ि जास्त 

मूल्य एर्क्चेंज. 

र्तसरी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 5.6% 

1961-1966 लि:जड आर्ि मूलभूत उद्योग जे िांतर िेतीकडे हलिले गेले (PL480) 

दोि युद्धाांमुळे- चीििी युद्ध, 1962 आर्ि पार्कस्ताििी युद्ध, 1965 आर्ि 

1965-66 चा तीव्र दुष्काळ; तो अिेक आघाड्ाांिर अपयिी ठरला. 
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िास्तर्िक िाढ: 2.84%) 

 

• 1966-67, 1967-68 आर्ि 1968-69 या िार्र्िक योजिा होत्ा. सलग तीि िरे् पांचिार्र्िक र्ियोजि खांर्डत करिे ही योजिा सुट्टी 

मािली जाते. 

• प्रचर्लत अन्न सांकटामुळे िार्र्िक योजिा प्रामुख्यािे िेतीिर कें र्द्रत होत्ा. 

• या योजिाांच्या दरम्याि, हररत क्राांतीचा पाया घातला गेला ज्यामधे्य HYV (उच्च उत्पादि देिाऱ्या जाती) र्बयािे, रासायर्िक खते 

आर्ि र्सांचि िमतेचा व्यापक िापर याांचा समािेि होता.  

• या िर्ाांमधे्य, तृतीय िर्ीय योजिेचे धके्क िोर्ले गेले आर्ि पांचिार्र्िक र्ियोजि प्रिाली 1969 पासूि पुन्हा सुरू झाली. 

नीवत आयोग 

• NITI Aayog, िॅििल इखिटू्यिि फॉर टर ान्सफॉर्मांग इांर्डया, 2015 मधे्य स्थार्पत भारत सरकारची एक पॉर्लसी र्थांक टाँक 

आहे. 

• त्ािे र्ियोजि आयोगाची जागा घेतली. 

• िाश्ित र्िकासाची उर्िषे्ट् साध्य करिे आर्ि 'तळापासूि िर' दृर्ष्ट्कोिािे सहकारी सांघिाद िाढििे हे दुहेरी उर्िष्ट् आहे. त्ाच्या 

उपक्रमाांचा समािेि आहे 

(a) कृती योजिा- 3 िरे् 

(b) रििीती योजिा- 7 िरे् 

(c) खिजि प्लाि- 15 

IV ते XII FYPS चा साराांश 

योजना  कालािधी  उदे्दश आवि इतर िाविती  

चौथी योजिा 

(लक्ष्य िाढ: 5.7% 

िास्तर्िक िाढ: 3.30%) 

1969-74 लि: अन्नामधे्य स्वािलां बि आर्ि स्वािलां बि 

घरगुती अन्न उत्पादि सुधारिे हा उिेि होता. 

परदेिी मदतीला िाही म्हिण्याचा हेतू होता. 

1973 चा पर्हला तेलाचा धक्का, रेर्मटन्सला परकीय चलि साठ्याचा 

प्रमुख स्रोत बििले. 

पाचिी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 4.4% 

 

िास्तर्िक िाढ: 4.8%) 

1974-78 लि: 'गररबी दूर करिे' आर्ि 'स्वािलां बिाची प्राप्ती'. 

डी.डी.धर याांिी त्ाचा मसुदा तयार केला आर्ि लााँच केला. 

ही योजिा 1978 साली सांपुष्ट्ात आली. 

1978-1979 आर्ि 1979-1980 साठी रोर्लां ग योजिा होत्ा. 

सहािी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 5.2% 

 

िास्तर्िक िाढ: 5.4%) 

1980-85 लि: गररबी र्िमूिलि आर्ि उत्पादकता िाढ 

तांत्रज्ािाच्या आधुर्िकीकरिािर भर र्दला. 

प्रथमच, महत्वाकाांिी दाररद्र्य र्िमूिलि कायिक्रम स्वीकारूि दाररद्र्यािर 

आघाडीचा हल्ला करण्यात आला (र्टरकल डाऊि धोरि टाकूि देण्यात 

आले). 

सातिी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 5.0% 

1985-90 लि: उत्पादकता आर्ि काम म्हिजे रोजगार र्िर्मिती. 

पर्हल्याांदाच साििजर्िक िेत्रापेिा खासगी िेत्राला प्राधान्य र्मळाले. 
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िास्तर्िक िाढ: 6.01%) 

कें द्रातील अखस्थर राजकीय पररखस्थतीमुळे 1990-1991 आर्ि 1991-1992 

या दोि िार्र्िक योजिा सुरू झाल्या. 

आठिी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 5.6% 

 

िास्तर्िक िाढ: 6.8%) 

1992-97 लि: 'माििी चेहऱ्यासह योजिा' अथाित मािि सांसाधि र्िकास. 

या योजिेदरम्याि, एलपीजी (उदारीकरि, खाजगीकरि आर्ि 

जागर्तकीकरि) सह ििीि आर्थिक धोरि सुरू करण्यात आले. 

त्ािे माििी भाांडिल आर्ि खाजगी िेत्राला प्राधान्य र्दले. 

िििी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 7.1% 

 

िास्तर्िक िाढ: 6.8%) 

1997-2002 लि: 'न्याय आर्ि समतेसह िाढ' 

हे चार आयामाांिर जोर देते: जीििाची गुिित्ता; उत्पादििम रोजगार 

र्िर्मिती; प्रादेर्िक सांतुलि आर्ि स्वािलां बि. 

दहािी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 8.1% 

 

िास्तर्िक िाढ: 7.7%) 

2002-07 पुढील 10 िर्ाांत भारताचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उर्िष्ट् होते. 

आर्ि 2012 पयांत गररबीचे प्रमाि 15% कमी करिे 

अकरािी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 8.1% 

 

िास्तर्िक िाढ: 7.9%) 

2007-2012 लि: जलद िाढ आर्ि अर्धक समािेिक िाढ. 

बारािी योजिा 

 

(लक्ष्य िाढ: 8%) 

2012-2017 लि: जलद, अर्धक समािेिक िाढ आर्ि िाश्ित िाढ. 
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