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Abstract 

National Institute for Transforming India (NITI Aayog) is a national organization formed for 

advising on the new policy formulation that came into effect on January 1, 2015. The NITI 

Aayog is not a body that has come into being by itself, rather it is a body that has been set up 

in place of the existing Planning Commission with no change in function and little change in 

procedure. It is a new system found to uphold the co-operative unity in a new form while 

retaining the original nature of the Planning Commission. To change the future of India after 

independence, to identify the needs of India in the field of social, economic, educational, 

agricultural, irrigation, basic facilities, to provide blueprints and programs and figures 

necessary for policy formulation, the Planning Commission was formed in 1950 by the Prime 

Minister Pandit Jawahar Lal Nehru as an advisory board. The Planning Commission was 

centralized and controlled by the Center and did not take into account the states and the needs 

and demands of the states while formulating the major plans of the country. In this regard, the 

Chief Ministers of most of the states were criticizing the influence, interference and step-

motherly attitude of some of the state governments while formulating policies, programs and 

projects to the states. Also not all the criticisms are untrue and it is not as if the Planning 

Commission has done nothing. 
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ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಇನ್್ಸ ಟ ೀಟ್ಯಯ ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾ ನ್್ಯ ಾ ರ್ಾಿಂಗ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (National Institution for 

Transforming India) ಅರ್ಥಾತ್ ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗ 2015 ರ ಜ್ನವರಿ ಒಿಂದರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 

ನೂತನ ನ್ಸೀತಿ ನ್ಸರೂಪಣೆಯ ಸ್ತಲಹೆಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ ೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ . ನ್ಸೀತಿ 

ಆಯೀಗವು ಇದೀಗ ತಾನೆ ಅಸೆ್ಥ ತವ ಕೆ್ಕ  ಬಂದ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಲ , ಬದಲಿಗೆ ಅಸೆ್ಥ ತವ ದಲಿಲ ದದ  

ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗದ ಬದಲಾಗಿ ಸೆ್ಥಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರ್ಕಯಾ ಸ್ತವ ರೂಪ 

ಬದಲಾಗಿಲಲ ದ, ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನದಲಿಲ  ಅಲಾ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ . ಇದು 

ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗದ ಮೂಲ ಸ್ತವ ರೂಪವನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಥಕಿಂಡು, ಹೊಸ್ತ ಸ್ತವ ರೂಪದಲಿಲ  

ಸ್ತಹರ್ಕರಿ ಸಂಯುಕ್ತೆಯನ್ನು  ಎತ್ಿಹಿಡಿಯಲು ಕಂಡುಕಿಂಡ ನೂತನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

ಸ್ತವ ತಂತಾಾ ನಂತರದಲಿಲ  ಭಾರತದ ಭವಿಷಯ ವನ್ನು  ಬದಲಿಸ್ತಲು, ಭಾರತವನ್ನು  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ, 

ಆರ್ಥಾಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೃಷ್, ನ್ಸೀರಾವರಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ದಲಿಲ  ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸ್ಥ, ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್್ತ  ರ್ಕಯಾಕಾ ಮಗಳ ನ್ಸೀಲಿನಕ್ಕಷ  ಮತ್್ತ  ನ್ಸೀತಿ ನ್ಸರೂಪಣೆಗೆ 

ಅಗತಯ ವಾಗಿರುವ ಅಿಂಕಿ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಕ್ಕಮಾಡಿಕಡಲು, ಸ್ತಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ಯು ಗಿ 

1950 ರಲಿಲ  ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗವನ್ನು  (Planning Commission) ಅಿಂದನ ಪಾ ಧ್ಯನ 

ಮಂತಿಾ ಗಳ್ಳಗಿದದ  ಪಂಡಿತ್ ಜ್ವಹಾರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ರಚಿಸ್ಥದದ ರು. ಯೀಜ್ನ್ಯ 

ಆಯೀಗವು ಕಿಂದಾ ೀಕೃತವಾಗಿ ಮತ್್ತ  ಕಿಂದಾ ದ ನ್ಸಯಂತಾ ಣದಲಿಲ ದುದ , ದೇಶದ ಪಾ ಮುಖ 

ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ ಸಂದಭಾದಲಿಲ  ರಾಜ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ದ ಅಗತಯ ತೆ, 

ಬೇಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳಾ ತ್ಿರಲಿಲಲ . ಈ ಬಗೆೆ  ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿಾ ಗಳ್ಳ ಪಾ ಮುಖ ಆಯೀಗವು ನ್ಸೀತಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಾಗ, ರ್ಕಯಾಕಾ ಮ ಮತ್್ತ  

ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಕಲವು ರಾಜ್ಯ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ಪಾ ಭಾವ, 

ಹಸ್್ತಕ್ಕಷ ೀಪ ಮತ್್ತ   ಮಲತಾಯಿ ಧೀರಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಟೀಕ್ಕಗಳ್ಳ ಕಳ್ಳತ್ಿದದ ವು. ಅಲಲ ದೆ ಎಲಾಲ  

ಟೀಕ್ಕಗಳ್ಳ ಸ್ತತಾಯ ತಿೀತವಾದವುಗಳೇನಲಲ  ಹಾಗೂ ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗ ಏನೂ ಮಾಡಿಲಲ  

ಎಿಂಥಲೂ ಅಲಲ .   

ಕೀವರ್ಡತಗಳು: ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗ, ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಚಿಿಂತನ್ಯ 

ಚಾವಡಿ, ಮೌಲಯ ಮಾಪನ. 

ಬದಲಾದ ರಾಜ್ಕಿೀಯ ಮತ್್ತ  ಸ್ಥಿಂದರ್ಭಾಕ ಪರಿಸೆ್ಥ ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಿಂದಕಳ್ಳಾ ವುದು 

ಯಾವುದೇ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಸ್ತಹಜ್ ಧಮಾ. ಅಿಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆ್ಥ , ಯೀಜ್ನೆ 

ರ್ಕಲಕೆನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿರುತ್ದೆ. ಅಧಿರ್ಕರದ ಕಿಂದಾ ೀಕರಣದ ವಿರುದದ ದ ದವ ನ್ಸ 

ಗಟಟ ಯಾಗತೊಡಗಿದಾಗ, ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಯಕತವ  ಕಿಂದಾ ಕೆ್ಕ  ಪಸ್ತರಿಸ್ಥದಾಗ, ಕಿಂದಾ ೀಕೃತ 

ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು  ರಾಜಾಯ ರ್ಭಮುಖವಾಗಿಸ್ತಲು ನಡೆಸ್ಥದ ಪಾ ಥಮ ಪಾ ಯತು ದ ಫಲವಾಗಿ 

ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗದ ಜಾಗದಲಿಲ  ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗವು ಅಸೆ್ಥ ತವ ಕೆ್ಕ  ಬಂದದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಿಂಸೆ್ಥ ಕ 

ಮತ್್ತ  ರ್ಕಯಾಾತಮ ಕ ಸಂರಚನೆಯಲಿಲ  ಎಲಲ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಳ್ಳಾ ವ, ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಸ್ತಹರ್ಕರ ಮತ್್ತ  

ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಯನ್ನು  (Bottom-Up approach) ಕಿಂದಾ ವು ಬೆಿಂಬಲಿಸುವ ಅವರ್ಕಶಗಳನ್ನು  

ರ್ಕಣಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಯ್ು .  
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 ನವ ಭಾರತ ನ್ಸಮಾಾಣರೆ್ಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ನ್ಸರೂಪಿಸುವಲಿಲ  

ತಳಮಟ್ಟ ದ ಅಗತಯ ತೆ ಮತ್್ತ  ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸ್ತಲು ಭಾರತದ ತಂಡ (Team 

India) ಹೆಸ್ತರಿನಲಿಲ  ‘ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮುಖಯ ಮಂತಿಾ ಗಳ್ಳ, ಕಿಂದಾ  ಆಡಳಿತ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಉಪ 

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರು/ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು  ಒಳಗೊಿಂಡ ಎಲಲ ರ ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಯ 

ಪರಿಕಲಾ ನೆಯನ್ನು ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ರಚಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌವನ್ಸಾಿಂಗ್ 

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಗೆ ಅವರ್ಕಶಮಾಡಿಕಡುವ 

ಮೂಲಕ ಹೊಸ್ತ ಸ್ತವ ರೂಪದಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ‘ಬಲಿಷಠ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಿಂದ – ಬಲಿಷಠ  

ಕಿಂದಾ ದ ಬದಲಾದ ಸ್ಥದಾಧ ಿಂತದಲಿಲ , ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ಮತ್್ತ  ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಗೆ ಅವರ್ಕಶ 

ನ್ಸೀಡಿದೆ.  

ದೇಶದ ಸ್ತಮತೊೀಲನದ ಅರ್ಭವೃದಧ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಬೇರ್ಕದ ವಿಷಯಗಳ್ಳ, ಕ್ಕಷ ೀತಾ ಗಳ್ಳ 

ಮತ್್ತ  ತಂತಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಸ್ತಲಹೆ ಮತ್್ತ  ಕೀರಿಕ್ಕಯಿಂದಗೆ ನ್ಸೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದು 

ಇದರ ಪಾ ಮುಖ ಕ್ಕಲಸ್ತ. ಕಿಂದಾ  -ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನ್ಸೀತಿ ನ್ಸರೂಪಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ  ಚಿಿಂತಕರ 

ಚಾವಡಿಯಾಗಿ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸ್ಥ ಸ್ತಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನ್ಸೀಡುವುದು, ತಳಮಟ್ಟ ದಿಂದಲೇ 

ಅರ್ಭವೃದಧಯಾಗುವಂತೆ ನ್ನೀಡಿಕಳ್ಳಾ ವುದು ಮತ್್ತ  ಅರ್ಭವೃದಧ  ರ್ಕಯಾಕಾ ಮಗಳ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾ ಥರ್ಕ ರ್ಕಯಾವಾಗಿರುತ್ದೆ. 

 ಪಾ ಧ್ಯನ ಮಂತಿಾ  ನರಿಂದಾ  ಮೀದಯವರು ತಮಮ  ಕ್ಕಿಂಪು ಕೀಟೆಯ ಮದಲ 

ಸ್ತವ ತಂತೊಾ ಯ ೀತ್ ವದ ಭಾಷಣದಲಿಲ  (ದನ್ಯಿಂಕ 15 ನೇ ಆಗಸ್ಟಟ  2014) ರಾಷ್ಟ ರೀಯ 

ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ನ್ಸರೂಪಿಸುವಾಗ ಕಿಂದಾ ದಿಂದಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲುದಾರರನ್ಯು ಗಿ 

ಮಾಡಿಕಳಾ ಲಾಗುವುದು. ಅದರೆ್ಕ ಗಿ ಪಾ ಸ್ುತ ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗವನ್ನು  ವಿಸ್ತಜಿಾಸ್ಥ ಹೊಸ್ತ 

ಸ್ತವ ರೂಪದ ಯೀಜ್ನ್ಯ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೀಷ್ಸ್ಥದದ ರು. ಅದರಂತೆ 01 ನೇ 

ಜ್ನವರಿ 2015 ರಂದು ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗವನ್ನು  ವಿಸ್ತಜಿಾಸ್ಥ ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗವನ್ನು  

ರಚಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸ್ತವ ರೂಪದಲಿಲ  ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಳಗಿದದ ರೂ 

ಮೂಲ ಸ್ತವ ರೂಪದಲಿಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲಲ .  

ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಂಘಟನೆ 

 ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗದಂತೆ, ಭಾರತದ ಪಾ ಧ್ಯನ ಮಂತಿಾ ರವರು ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ಾರೆ ಮತ್್ತ  ಪದನ್ಸರ್ತ್  ಮುಖಂಡರಾಗಿರುತ್ಾರೆ, ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮತ್್ತ  

ಖಾಯಂ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರು ಕತಾವಯ ನ್ಸರತರಾಗಿರುತ್ಾರೆ. ಇವರು ಪಾ ಧ್ಯನ 

ಮಂತಿಾ ಯವರಿಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿ, ಕಿಂದಾ  ಸಂಪುಟ್ ದರ್ಜಾ ಸ್ತಚಿವರ ಸೆ್ಥನಮಾನವನ್ನು  

ಹೊಿಂದರುತ್ಾರೆ. ಪಾ ಸ್ುತ ಉಪ್ರದಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪಾ ಖಾಯ ತ ಅಥಾಶಾಸ್್ತ ರಜ್ಞ ಸುಮನ್ ಬೇರಿ ರವರು 

ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸುತ್ಿದಾದ ರೆ. ಮದಲ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅರವಿಿಂದ ಪನಗರಿಯರವರನ್ನು  

ನೇರ್ಸ್ತಲಾಗಿದುದ , ಇವರ ರಾಜಿೀನ್ಯಮೆಯಿಿಂದ ತೆರವಾದ ನಂತರ ಅಥಾಶಾಸ್್ತ ರಜ್ಞರಾದ 

ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು  ನೇರ್ಸ್ತಲಾಗಿತ್್ತ . ಮುಖಯ  ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಾಹಕರಾಗಿ ಹಿರಿಯ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ವಗಾದ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾದ ಅರ್ತಾಬ್ ರ್ಕಿಂತ್ ರವರ ನಂತರ ಶ್ಾ ೀ. 

ಪರಮೇಶವ ರನ್ ಅಯಯ ರ್ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸುತ್ಿದಾದ ರೆ. 
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ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದಲಿಲ  ಖಾಯಂ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ ಶ್ಾ ೀ.ವಿ.ಕ್ಕ ಸ್ಥರಸ್ತವ ತ್, ಕೃಷ್ ತಜ್ಞ 

ಶ್ಾ ೀ.ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಮತ್್ತ  ಆರ್ಥಾಕ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿ.ಕ್ಕ ಪೌಲ್ ಮತ್್ತ   ಶ್ಾ ೀ. ಅರವಿಿಂದ್ ವಿಮಾಾನ್ಸ 

ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸುತ್ಿರುವ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಾಗಿದಾದ ರೆ.   ಪಾ ಸ್ುತ  ಪದನ್ಸರ್ತ್  ಅಧಿರ್ಕರಸ್್ತ  

ಸ್ತದಸ್ತಯ ರಾಗಿ ಕಿಂದಾ  ಮಂತಿಾ ಮಂಡಲದ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರಾದ ಶ್ಾ ೀ. ಅರ್ತ್ ಶಾ (ಗೃಹ ಮಂತಿಾ ), ಶ್ಾ ೀ. 

ರಾಜ್ನ್ಯಥ್ ಸ್ಥಿಂಗ್ (ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತಿಾ ) ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನ್ಸಮಾಲಾ ಸ್ಥೀತಾರಾಮನ್ (ವಿತ್  ಮಂತಿಾ ), ಶ್ಾ ೀ. 

ನರಿಂದಾ  ಸ್ಥಿಂಗ್ ತೊೀಮರ್ (ಕೃಷ್ ಮಂತಿಾ ) ಗಳಿದುದ , ಆಹಾವ ನ್ಸತ ಮಂತಿಾ  ಪರಿಷತ್ಿನ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರಾಗಿ  

ಶ್ಾ ೀ.ನ್ಸತಿನ್ ಗಡೆ ರಿ, ಶ್ಾ ೀ.ಪಿೀಯುಷ್ ಗೊೀಯಲ್,  ಶ್ಾ ೀ. ವಿೀರಿಂದಾ  ಕುಮಾರ್, ಶ್ಾ ೀ. ಅಶ್ವ ನ್ಸ 

ವೈಷಣ ವ್ ಮತ್್ತ  ಶ್ಾ ೀ.ಇಿಂದಾ ಜಿತ್ ಸ್ಥಿಂಗ್ ರವರು  ರ್ಕಯಾ ನ್ಸವಾಹಿಸುತ್ಿದಾದ ರೆ. 

ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾದಲಿಲ  28 ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿಾ ಗಳ್ಳ ಮತ್್ತ  08 ಕಿಂದಾಾ ಡಳಿತ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಉಪ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರು ಅಥವಾ 

ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮುಖಂಡರು ಸ್ತದಸ್ತಯ ರಾಗಿರುತ್ಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ತಭೆಯನ್ನು  ಪಾ ತಿ 

ಆರು ತಿಿಂಗಳಿಗೊಮೆಮ  ನಡೆಸ್ತಬೇರ್ಕಗಿರುತ್ದೆ. ಈ ಟೀಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸ್ತಭೆಯಲಿಲ  ಪಾ ಧ್ಯನ 

ಮಂತಿಾ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ , ಖಾಯಂ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರು, ಮಂತಿಾ  ಮಂಡಳದ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರು, ರಾಜ್ಯ ದ 

ಮುಖಯ  ಮಂತಿಾ ಗಳ್ಳ ಮತ್್ತ  ಕಿಂದಾಾ ಡಳಿತ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಮುಖಯ ಸೆ್ತರು ಸ್ತದಸ್ತಯ ರಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಾರೆ. ಇತ್ಿೀಚಿಗೆ ಅಿಂದರೆ, 07 ನೇ ಆಗಸ್ಟಟ  2022  ರಂದು ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗವು ತನು  7 

ನೇ ಸ್ತಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸ್ಥರುವುದನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಕನ್ಯಾಟ್ಕದ ಮುಖಯ  ಮಂತಿಾ ಯಾಗಿದದ  

ಶ್ಾ ೀ. ಸ್ಥದದ ರಾಮಯಯ  ರವರು ರಾಜ್ಕಿೀಯ ರ್ಕರಣಗಳಿಿಂದ ಹಿಿಂದನ ಕ್ಕಲವು ಸ್ತಭೆಗೆ ಗೈರು 

ಹಾಜ್ರಾಗಿದದ ನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದು. ತೆಲಂಗಣದ ಮುಖಯ ಮಂತಿಾ  ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ರಾವ್ 

ಮತ್್ತ  ಪಶ್ವ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿಾ  ಕು.ಮಮತಾ ಬ್ಯಯ ನಜಿಾರವರು ಇದೇ ರ್ಕರಣದಿಂದ 

ನ್ಸರಂತರವಾಗಿ ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸ್ತಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗದೆ ನ್ಸಲಾಕಿಷ ಸುತ್ಿರುವುದು ಸ್ಥಧುವಲಲ .  

ಆಯೀಗವು ನ್ಸೀತಿ ನ್ಸರೂಪಣೆಯಲಿಲ  ಅಗತಯ ವಾದ ಜಾಾ ನ ಮತ್್ತ  ಕೌಶಲಯ ಗಳಿಗೆ ಅತಾಯ ಧುನ್ಸಕ 

ಸಂಪನೂಮ ಲ  ಅರ್ಭವೃದದ  ಕಿಂದಾ ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸುತ್ಿದುದ , ಅದರೆ್ಕ ಗಿ ನ್ಸರಂತರ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್್ತ  ನ್ಯವಿೀನಯ ತೆಯ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಉತ್ೆೀಜಿಸ್ತಲು, ಸ್ತರ್ಕಾರಕೆ್ಕ  ರ್ಕಯಾತಂತಾ , 

ನ್ಸೀತಿಯ ಸ್ತಲಹೆ ನ್ಸೀಡುವುದು ಮತ್್ತ  ಸ್ತಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಅರಿತ್ತ, ಪರಿಹಾರಾಥಾವಾಗಿ ಸ್ತಹರ್ಕರ 

ನ್ಸೀಡುತ್ದೆ. ಅದರೆ್ಕ ಗಿ ಸ್ತವ ತಂತಾ ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸ್ತಲು Development Monitoring and 

Evaluation Organisation (DMEO), Atal Innovation Mission (AIM) ಮತ್್ತ  National 

Institute of Labour Economics Research and Development  (NILERD) ನಂತಹ ಸ್ಥವ ಯತ್  

ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್ಥಕಿಂಡಿದೆ. 

ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಕ್ಕಯತವ್ಯಯ ಪ್ತು ಯನ್ನು   ನಾಲ್ಕಾ  ಮುಖ್ಯ  ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ 

ವಿಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳಿಂದರೆ: 

 ನ್ಸೀತಿ ನ್ಸರೂಪಣೆ ಮತ್್ತ  ರ್ಕಯಾಕಾ ಮದ ಚೌಕಟಟ ನ ರ್ಕಯಾಗಳ್ಳ. 

 ಸ್ತಹರ್ಕರಿ ಸಂಯುಕ್ತೆಯನ್ನು  ಪ್ಾ ೀತ್ಾ ಹಿಸುವುದು. 

 ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್್ತ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ. 
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 ಸ್ತರ್ಕಾರಕೆ್ಕ  ಚಿಿಂತನ್ಯ ಚಾವಡಿಯಾಗಿ ಜಾಾ ನ ಮತ್್ತ  ನ್ಯವಿೀನಯ ತೆಯನ್ನು  

ಮೂಡಿಸುವುದು.  

ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ರ್ಕಯಾವಾಯ ಪ್ಿಯನ್ನು  ಮೇಲಿನ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ಗಳಲಿಲ  ಮಾತಾ ವಲಲ ದೆ 

ಸ್ತರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲೂಲ  ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಅವಗಳಿಂದರೆ, ಮೂಲಸೌಕಯಾ, 

ಇಿಂಧನ, ನೈಸ್ತಗಿಾಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ್ಳ ಮತ್್ತ  ಪರಿಸ್ತರ, ಸ್ಥವಾಜ್ನ್ಸಕ-ಖಾಸ್ತಗಿ ಸ್ತಹಭಾಗಿತವ , 

ಗಾಾ ರ್ೀಣಾರ್ಭವೃದಧ , ಕುಡಿಯುವ ನ್ಸೀರು, ನೈಮಾಲಯ , ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್್ತ  ತಂತಾ ಜಾಾ ನ, 

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನ್ಯಯ ಯ ಮತ್್ತ  ಸ್ತಬಲಿೀಕರಣ, ರಾಜ್ಯ  ಹಣರ್ಕಸು ಮತ್್ತ  ಸ್ತಮನವ ಯ, ಸುಸೆ್ಥ ರ 

ಅರ್ಭವೃದಧ  ಗುರಿಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಇತಾಯ ದ. ಮೇಲಿನ ಎಲಾಲ  ವಿಭಾಗಗಳ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  

ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ತಕಿಾ ಯ ಒಳಗೊಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಯಿಂದಗೆ ರಾಷ್ಟ ರೀಯ ಅರ್ಭವೃದಧ  

ಆದಯ ತೆಗಳ ದೃಷ್ಟ ಕೀನದ ಮೇಲೆ ವಿಕಸ್ತನಗೊಳಿಸ್ತಲು ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸುತ್ದೆ.  

ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ಧ್ಯ ೀಯೀದೆಧ ೀಶಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ ವಿಶ್ಲ ೀಷ್ಸ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ,  

1. ಸ್ತದೃಡ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲಿಷಠ  ರಾಷಟ ರವನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತಲು, ಸ್ತಹರ್ಕರಿ 

ಸಂಯುಕ್ತೆಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕಯ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸುವುದು.  

2. ಗಾಾ ಮ ಮಟ್ಟ ದಲಿಲ  ಅಗತಯ ವಾದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತಲು ಮತ್್ತ  ಉನು ತ 

ಹಂತಗಳಲಿಲ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸ್ತಲು ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು  

ಅರ್ಭವೃದಧ ಪಡಿಸುವುದು. 

3. ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ಪಾ ಮುಖ ರ್ಕಯಾಗಳಲಿಲ  ಅಿಂಕಿ ಸಂಖೆಯ ಗಳ ಸಂಗಾ ಹಣೆ, 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮತ್್ತ  ವೈಜಾಾ ನ್ಸಕವಾಗಿ ದತ್ಾಿಂಶಗಳನ್ನು  ವಿಶ್ಲ ೀಷ್ಸ್ಥ, ಸ್ತರ್ಕಾರದ 

ನ್ಸಧ್ಯಾರಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳಾ ಲು ಪೂರಕ ಸ್ತಹರ್ಕರ ನ್ಸೀಡುವುದು.  

4. ರಾಷ್ಟ ರೀಯ ಭದಾ ತೆ ಮತ್್ತ  ಆರ್ಥಾಕ ಹಿತಾಸ್ತಕ್ಿಗಳನ್ನು  ರ್ಕಪ್ರಡಲು ನ್ಸರಂತರವಾಗಿ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್್ತ  ಅಧಯ ಯನದಲಿಲ  ತೊಡಗಿಸ್ಥಕಳ್ಳಾ ವುದು. 

5. ಕೃಷ್ ಮತ್್ತ  ಕೃಷ್ಕರ ಸ್ತಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಕುರಿತಾದ ನ್ಸರಂತರ ಸಂಶೀಧನೆ ಮೂಲಕ, 

ಅಗತಯ  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್್ತ  ಸೂಕ್  ಸ್ತಲಹೆಗಳನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಸ್ತಚಿವಾಲಯಕೆ್ಕ  

ನ್ಸೀಡುವುದು.  

6. ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ನ್ಯಯ ಯ ಮತ್್ತ  ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಸ್ತವಾತೊೀಮುಖ ಅರ್ಭವೃಧಿಧ ಗಾಗಿ 

ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್್ತ  ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ನ್ಸರೂಪಿಸುವುದು.  

7. ಕಿಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಿಂಡಂತೆ ರ್ಕಯಾಸ್ಥಧಯ ವಾದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಶ್ಪ್ರರಸ್ು  ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪಾ ಮುಖ ರ್ಕಯಾವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ನ್ಸೀಡಿದೆ.  

ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗವು ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತದ ರ್ಕಯಾವೈಖರಿಯ 

ಆಧ್ಯರದಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಯ , ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳ್ಳ ಮತ್್ತ  ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಸ್ತದಬ ಳಕ್ಕಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಶ್ಾ ೀಯಾಿಂಕ ನ್ಸೀಡುತ್ಾ  ಬಂದದೆ. ಅಲಲ ದೆ ಇತ್ಿೀಚೆಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿರುವ, ಮುನ್ನು ೀಟ್ 2035 ರಲಿಲ  ಭಾರತದಲಿಲ  ಸ್ಥವಾಜ್ನ್ಸಕ ಆರೀಗಯ  

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವ ರ್ಕಯಾದ ಮುನ್ನು ೀಟ್ವಾಗಿದೆ.  

https://tumbe.org/


 

 
ISSN: 2581-8511 74  ISSN: 2581-8511 

 

 
 

National Institution for Transforming India (NITI Aayog) : A Symbol for Collective 

Development of New India 

Dr. Dharnesha S T1 

ದೇಶದ ಅರ್ಭವೃದಧ ಯಲಿಲ  ತನು ದೇ ಆದ ಪ್ರಲೆ್ಗಳ್ಳಾ ವಿಕ್ಕ ಮೂಲಕ 65 ವಷಾಗಳ 

ದೀರ್ಾರ್ಕಲ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸ್ಥದದ  ಯೀಜ್ನ್ಯ ಆಯೀಗವನ್ನು  ತೆಗೆದು ನ್ಸೀತಿ 

ಆಯೀಗವನ್ನು  ಸೆ್ಥಪಿಸ್ಥರುವುದು, ಭಾರತವನ್ನು  ಪಾ ಗತಿಯತ್  ಕಿಂಡೊಯಯ ಲೇ ಹೊರತ್ತ 

ರಾಜ್ಕಿೀಯ ರ್ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲಲ  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು , ಅಧಿರ್ಕರರೂಡ ಮತ್್ತ  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಅರಿತ್ತಕಳಾ ಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ -ರಾಷಟ ರಗಳ ಆಡಳಿತದಲಿಲ  ಪಾ ಮುಖ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸುವಲಿಲ , ಪ್ರಲೆ್ಗಳಾ ಲು ಅವರ್ಕಶವಿಲಲ ದ ಸೆ್ಥ ತಿಯಿಿಂದ, ನ್ಸೀತಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಲಿಲ  

ರಾಜ್ಯ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳನ್ನು  ತಮಮ  ಅವಶಯ ಕತೆಯಿಂದಗೆ ಪ್ರಲುದಾರರಾಗಲು ಅವರ್ಕಶ ನ್ಸೀಡಿದ, 

ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗದ ರಚನ್ಯತಮ ಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು , ಸ್ತರ್ಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಥಕಳಾ ಬೇಕಿದೆ.  

ತಿೀರ್ಮತನ 

ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗವೂ ಸ್ತಹ ರಾಜ್ಕಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಧ್ಯ ೀಯೀದೆದ ೀಶಗಳ್ಳ ಮತ್್ತ  

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ತನು  ಸ್ತಲಹೆಗಳ್ಳಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಒತ್ಡಕೆಳಗಾಗದೆ, ಕವಲ ರಾಷಟ ರ 

ನ್ಸಮಾಾಣ ರ್ಕಯಾದ ಉದೆಧ ೀಶದ ಆದಾರದಮೇಲೆ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸ್ಥ, 

ಸಂಶೀಧನ್ಯತಮ ಕವಾಗಿ ಅಿಂಕಿ ಸಂಖೆಯ ಗಳ ಕಾ ೀಡಿಕರಣ, ವಿಶ್ಲ ೀಷಣೆ ಮತ್್ತ  

ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ, ಕೃಷ್, ಆರ್ಥಾಕತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಲಭಯ ಗಳ್ಳ, ಸೇವಾವಲಯ ಮತ್್ತ  ಉತಾಾ ದನ್ಯ ವಲಯಗಳಲಿಲ  ಆಗಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಸುಧ್ಯರಣೆ 

ಮತ್್ತ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಕುರಿತಾಗಿ ವರದ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನು  ಅಸ್ಥಮ ತೆಯನ್ನು  

ನ್ಸಷಾ ಕ್ಷಪ್ರತತೆಯಿಿಂದ ಉಳಿಸ್ಥಕಳಾ ಬೇಕಿದೆ. ಪಾ ಸ್ತಕ್  ನ್ಸೀತಿ ಆಯೀಗವು ಕಿಂದಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರದ 

ಪರವಾಗಿ ವತಿಾಸುವ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗದೆ, ದೇಶದ ಪರಿವತಾನೆಗೆ ದಕ್್ಸಚಿಯಾಗುವ ರಾಷ್ಟ ರೀಯ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ರ್ಕಯಾನ್ಸವಾಹಿಸ್ಥಬೇರ್ಕಗುತ್ದೆ ಎನ್ನು ವುದೇ ಎಲಲ ರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. 
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