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నీతి ఆయోగ్ 

గత ఆరు దశాబా్దల కాలంలో ఆరి్థక, రాజకీయ, సంఘిక, సంకేతిక, జనాభా పరమైన అంశాలోో 

భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్లో అనేక మారుులు చోటుచేసుకునాాయి. ఇదే కర మంలో దేశాభివ్ృది్ధ 

కోస్ం పర భుతవం అనుస్ర్థసుు నా విధానాలోోనూ మారుులు వ్చ్చాయి. కాలానుుణంంా 

స్ంభవించిన మారుులను దృషి్టలో ఉంచుకొని పర జల ఆశలను, అవ్స్రాలను తీర్ాందుకకు 

పర ణాళిక స్ంఘం సినంలో నీతి ఆయోగ్ ఏరాుటైంద్ధ. దేశంలోని అనిా ప్ర ంతాలను దేశాభివ్ృది్ధలో 

భాగం చేసందుకకు నీతి ఆయోగ్లో రాషి్ట్ాలకు స్ముచిత సినం కల్ుంచ్చరు. 

సంసథ లు- మార్పులు 

దేశంలో స్రళీకృత ఆరి్థక విధానాలు అమలైన 1991లోనే 8వ్ పంచవ్రష  పర ణాళిక డాకుయమంట్

ను రూపంద్ధంచ్చరు. మారుతునా పర్థసి్థతులకు అనుుణంంా పర ణాళిక స్ంఘానిా 

స్ంస్కర్థంచ్చలని ఆ డాకుయమంట్ పేర్కంద్ధ. పర భుతవ ప్తర ను స్మీక్ష ంచడం ద్వవరా ద్వనిా 

పునర్థార్థమంచ్చల్ిన ఆవ్శయకతను వెలోడంచింద్ధ. డాకుయమంట్లో పర ణాళిక స్ంఘం ప్తర , 

విధులకు స్ంబంధంచి చేయాల్ిన మారుులను వివ్ర్థంచ్చరు. 

 15వ్ లోక్స్భలోని ‘సిండంగ్ కమిటీ ఆన్ ఫైనాని్’ 35వ్ ‘డమాండ్ ఫర్ రా ంట్ి్’ 

నివేద్ధకలో పర ణాళికల రూపకలునలకు స్ంబంధంచి కొనిా సూచనలు చేస్థంద్ధ. 

పేదవ్రాాలకు పర యోజనం చేకూర్ాందుకకు పర ణాళిక పర క్రయను రూపంద్ధంచే కర మంలో సంఘిక 

రంగంపై పటిుబడులు పంచ్చల్ిన ఆవ్శయకతను కమిటీ ుణరుు చేస్థంద్ధ. 

 పర ముఖ ఆరి్థకవేతు , దేశానిక్ పర ధానిా పనిచేస్థన మన్మమహన్ స్థంగ్ 2014, ఏప్రర ల్లో జర్థగిన 

పర ణాళిక స్ంఘం వీడ్కకలు స్భలో పర స్ంగిసూు .. మారుతునా పర పంచంలో పర ణాళిక స్ంఘం 

ప్తర  ఏ విధంా ఉండాల్! గత పర్థసి్థతులకు అనుుణంంా రూపంద్ధంచిన సధనాలు, 

దృకుథాలను ఇంకా కొనసగించ్చల్ిన అవ్స్రం ఉంద్వ ! అనే అంశాలపై చర్థాంచ్చల్ిన 
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అవ్స్రం ఉందని అభిప్ర యపడాారు. వ్ృది్ధ పర క్రయను కొనసగించేందుకకు పర ణాళిక స్ంఘం 

తన సమరిాయనిా పంచుకోవాలని ఆయన సూచించ్చరు. 

 కేందర ంలో 2014లో నేషనల్ డెమోకార టిక్ అలయెని్(ఎనాీఏ) అధకారంలోక్ వ్చిాంద్ధ. 

తదనంతర పర్థణామాలలో పర భుతవం పర ణాళిక ప్తర , విధులను పూర్థు ా తగాించింద్ధ. 

2015, జనవ్ర్థ 1న భారత పర భుతవం పర ణాళిక స్ంఘం సినంలో భారత జాతీయ పర్థవ్రు న 

స్ంసి్ (నీతి ఆయోగ్) ను ఏరాుటు చేస్థంద్ధ. 

 

భారత ఆర్థథ క వ్యవ్సథ - మార్పులు 

భారత పర భుతవ తీరామనం ద్వవరా 1950, మార్థా 15 పర ణాళిక స్ంఘం ఏరాుటైంద్ధ. పర ణాళిక 

స్ంఘం మొతు ం 11 పంచవ్రష  పర ణాళికలను రూపంద్ధంచింద్ధ. 

 2015 నాటిక్ భారత జనాభా 1.271 బిల్యనోకు చేరుకోనుంద్ధ. ఈ మొతు ం పర పంచ 

జనాభాలో 1/6 వ్ంతుకంటే ఎకుకవ్ా ఉంటుంద్ధ. డెమో రా ఫిక్ డవిడెండ్ గర్థషి 

పర యోజనాలు పందేందుకకు పర జలోో శిక్షం, విద్వయనైపుణాయలను పంపంద్ధంచ్చల్. 

 మొదటి పంచవ్రష  పర ణాళికలో పర భుతవ పటిుబడ రూ. 2,400 కోటో్ నుంచి పనాండ్క 

పంచవ్రష  పర ణాళికలో రూ. 43 లక్షల కోటో్కు చేరుకుంద్ధ. 

 ఆరి్థకాభివ్ృది్ధ వేగవ్ంతమైన కర మంలో దేశంలో అక్షరాస్యత, స్మాచ్చర వ్యవ్సి్లు అభివ్ృది్ధ 

చందడంతో ప్టు పర జల అవ్స్రాలు కూడా పర్థాయి. పర సుు త ధరల వ్దా దేశీయయోతుతిు  

రూ. 10,000 కోటో్ నుంచి రూ.100 లక్షల కోటో్కు పర్థగింద్ధ. 

 జాతీయ ఆద్వయంలో వ్యవ్సయ రంగ వాటా తగాా ప్ర్థశార మిక, సవా రంాల వాటా 

పర్థగింద్ధ. గత కొనేాళో్లో భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్ సి్థతిగతులతో ప్టు పర భుతవ ప్తర లోనూ 

గంనీయమైన మారుులు వ్చ్చాయి. 

 భారత్ ఆధునిక రవాణా, స్మాచ్చర, మీడయా, అధక నట్వ్రక్ కల్గిన అంతరాాతీయ 

వితు  స్ంసి్లతో అనుస్ంధానం కల్గిన దేశంా ఉంద్ధ. దంతో పర పంచీకరం పర్థణామాలను 

గమనిసూు  పర భుతవ నిరణయాలను తీసుకోవాల్ిన అవ్స్రం ఉంద్ధ. 
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 పర భుతవ రంగ స్ంసి్లోో పటిుబడుల ఉపస్ంహరం పర క్రయను పర వేశపటిారు. గత 68 ఏళో్లో 

దేశం సధంచిన అభివ్ృది్ధ అనిా ప్ర ంతాలకు స్మానంా విస్ు ర్థంచలేదుక. 

 అభివ్ృది్ధ విషయంలో రాషి్ట్ాల మధయ వ్యతాయసలు ఉనాాయి. దంతో విధానాల 

రూపకలునలో ప్ర ంతీయ స్మతులయతకు ప్ర ధానయత ఇవావల్ిన ఆవ్శ్యకత 

ఏరుడంద్ధ. 

 

విధులు 

 స్హకార స్మాఖయ భావ్నను పంపంద్ధంచడం నీతి ఆయోగ్ పర ధాన విధ. జాతీయ 

విధానాలను రూపంద్ధంచే కర మంలో రాషి్ట్ాలను భాగసవముయలను చేయట్ం. 

పర్థమాణాతమక, ుణణాతమక లకాష యలను నిర్ణణ త కాలవ్యవ్ధలో సధంచేందుకకు అభివ్ృది్ధ 

అంశాల అధయయనం. 

 కేందర  రాషిా పర భుతావల మధయ నిరామణాతమక స్హకారానిా పంపంద్ధంచి నిరా్శిత లకాష యల 

సధనకు వ్యయహాలను స్థదిం చేయడంతో ప్టు వాటి అమలుకు తగిన యంతార ంానిా 

ఏరురచుకోవ్డం. 

 జాతీయ అభివ్ృది్ధ ప్ర ధానయత, వ్యయహాలను రూపంద్ధంచి వాటిని పర ధానమంతిర , 

ముఖయమంతుర లు అమలు చేసందుకకు ‘జాతీయ అజండా’ రూపకలునకు తగిన చేయూత 

ఇసుు ంద్ధ. 

 స్వాళో్ను ఎదుకర్కనేందుకకు రాషి్ట్ాలకు స్హాయపడడం. విధాన పర ణాళికను క్ంద్ధసియి 

నుంచి పైసియి నమూనాలో రూపకలున చేసుు ంద్ధ. 

 సినిక స్ంసి్లను పటిషి పరచి ా ర మ సియిలో ఉతు మ పర ణాళికలు రూపంద్ధంచేలా చేయడం. 

దేశ భవిషయత్ పర యోజనాలను దృషి్టలో ఉంచుకొని వివిధ పథకాలు, వివిధ రంాలకు 

స్ంబంధంచి దరఘ , మధయ కాల్క వ్యయహాలను స్థదిం చేసుు ంద్ధ. 

 విధానాలు, కారయకరమాల రూపకలున విషయంలో కేందర , రాషిా పర భుతావలకు అంతరాత 

కనిలినీి విధులు నిరవర్థు సుు ంద్ధ. 
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 పర సుు త పర్థసి్థతులకు అనుుణంంా యాజమానయ, సంకేతిక పరమైన పర్థజాానానిా వివిధ 

రంాలోో పంపంద్ధంచట్ం. పర భుతవ విధానాలు, కారయకరమాల అమలును స్మీక్ష ంచి ఆయా 

విధానాల పర భావానిా అంచనా వేయడం. 

 

ఉదే్దశం 

 నిరా్శిత విధులను నిరవర్థు ంచే కర మంలో స్మిమళిత, స్మానతవం, సుసి్థరత వ్ంటి లకాష యలతో 

కూడన అభివ్ృది్ధ విజన్ను నీతి ఆయోగ్ ప్టిసుు ంద్ధ. 

 పండట్ దన్దయాళ్ ఉప్ధాయయ భావ్న అయిన ‘అంతోయదయ’పై దృషి్ట సర్థసుు ంద్ధ. పేద, 

లక్ష త వ్రాాల పర జల జీవ్న పర మాణాలను పంచేందుకకు అవ్లంబించ్చల్ిన కారయకరమాలను 

రూపంద్ధసుు ంద్ధ. అంార్థన వ్రాాల సధకార్థత పంపునకు కారయకరమాల రూపకలున. 

అవ్కాశాల లభయతలో కులం, మతం, ల్ంగ వివ్క్షలు లేకుండా చూడడం. 

 అభివ్ృది్ధలో రా మాలను స్ంఘటిత పరచడం. ఉతాుదకతతో కూడన ఉప్ధని 

కల్ుంచడం ద్వవరా అభివ్ృది్ధర్టును వేగవ్ంతం చేయడం. 

 అభివ్ృది్ధ కారయకరమాలోో రా మాల భాగసవమయం పంచట్ం. పర భుతవ రంగ స్ంసి్లోో 

జవాబుద్వర్ణతనం, అకంట్బిల్టీ పంపు. 

 పర ణాళిక, అభివ్ృది్ధ పర క్రయలో సుసి్థరత. 

 

నిర్మాణం 

 చైర్పరసన్: పర ధానమంతిర  

 గవ్ర్థనంగ్ కౌనిసల్: అనిా రాషి్ట్ాల ముఖయమంతుర లు, కేందర ప్ల్త ప్ర ంతాల లఫిినంట్ 

గవ్రారోు. 

 ప్ర ంతీయ కౌనిసల్స్: ఒకటి కంటే ఎకుకవ్ రాషి్ట్ాలు, ప్ర ంతాలకు స్ంబంధంచిన 

అంశాలను చర్థాసుు ంద్ధ. నీతి ఆయోగ్లో పర ణాళిక, వ్యయహాలు రాషరి సియి నుంచి 
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ప్ర రంభమవుతాయి. ుణర్థు ంచిన ప్ర ధానయతాంశాల కోస్ం పర ధానమంతిర  ప్ర ంతీయ కనిిల్ 

స్మావేశానిా నిరవహిసు రు. 

 ప్ర ంతీయ కనిిలి్ను స్ంబంధత ఉపగ్రర పులను (భౌగోళిక, ఆరి్థక, సంఘిక)రాషి్ట్ాలు, 

కేందర మంతిర తవ శాఖల ఉమమడ నాయకతవంలో ఏరాుటు చేసు రు. ప్ర ంతీయ కనిిలి్ 

నిర్ణణ త కాలపర్థమితిని కల్ుణంటాయి. 

 ర్టేషన్ పదితిలో ఆయా ప్ర ంతానిక్ చంద్ధన ఒక ముఖయమంతిర , స్ంబంధత కేందర  మంతిర  

స్మిషి్ట నాయకతవంలో ప్ర ంతీయ కనిిల్ పనిచేసుు ంద్ధ. 

 ఆయా రంాలకు చంద్ధన కేందర  మంతుర లు, కారయదరుులు, రాషిా మంతుర లు, 

కారయదరుులు ప్ర ంతీయ కనిిల్లో స్భుయలుా ఉంటారు. ప్ర ంతీయ కనిిల్తో 

స్ంబంధత రంగంలోని నిపుణులు, అకడమిక్ స్ంసి్లకు అనుస్ంధానం ఉంటుంద్ధ. 

 నీతి ఆయోగ్ సెకర టేర్థయట్ లో ప్ర ంతీయ కనిిల్కు పర త్యయకంా స్పోరి్ సెల్ ఏరాుటు 

చేసు రు. 

 

పర త్యయక ఆహ్వానితులు 

స్ంబంధత అంశాలోో పర్థజాానం ఉనా ఎకి్పరిి్, సెుషల్సి్ి్, ప్ర కిీషనరోను పర ధానమంతిర  

పర త్యయక ఆహావనితులుా నామినేట్ చేసు రు. 

 వైెస్ చైర్పరిన్ను పర ధానమంతిర  నియమిసు రు. పూర్థు సియి స్భుయలతో ప్టు పర తిషి్ట్తమక 

విశవవిద్వయలయాలు, పర్థశోధన స్ంసి్ల నుంచి గర్థషింా ఇదారు తాతాకల్క స్భుయలు నీతి 

ఆయోగ్లో ఉంటారు. వీర్థని ర్టేషన్ పదితిలో నియమిసు రు. 

 పర ధాని నీతి ఆయోగ్ చీఫ్ ఎగాికూయటివ్ ఆఫీస్ర్ను నిర్ణణ త పదవీకాల పర్థమితితో ఎంప్రక 

చేసు రు. 

 చీఫ్ ఎగాికూయటివ్ ఆఫీస్ర్కు కేందర  కారయదర్థు హోద్వ ఉంటుంద్ధ. 

 నీతి ఆయోగ్లో ర్ణసెరా్, కనిలినీి, టీం ఇండయా వింగ్లు ఉనాాయి. 
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టం-నీతి ఆయోగ్ 

 చైర్పరసన్: నర్ందర మోద, భారత పర ధాని 

 వైస్ చైర్పరసన్: అర్థవంద్ పనార్థయా 

 శాశాత సభ్యయలు: బిబేక్ దెబ్రర య్, వీకే సరస్వత్, పర . రమేశ్చంద్ 

 

పర త్యయక ఆహ్వానితులు: 

 నితిన్ గడకర్ణ, కేందర  రవాణా జాతీయ రహద్వరుల శాఖ 

 థావ్ర్ చంద్ గెహోాట్, కేందర  సమాజిక నాయయ శాఖ 

 స్మృతి జుబిన్ ఇరానీ, కేందర  మానవ్వ్నరుల శాఖ 

 చీఫ్ ఎగాికూయటివ్ ఆఫీస్ర్: స్థంధుశీయర  కులోర్. 
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