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नीती आयोग म्हणजे काय? (What is NITI Aayog?) 
नीति हा संसृ्कि शब्द आहे ज्याचा अर्थ नैतिक मार्थदशथन आति धोरिे बनविे असा होिो. हे सार लक्षाि घेऊन, पंिप्रधान 

नरेंद्र मोदी यांनी 1 जानेवारी 2015 रोजी NITI आयोर् सुरू केला, ज्याचा अर्थ भारिािील पररविथनासाठी राष्ट्र ीय संस्र्ा आहे. 

NITI आयोर् हा देशाच्या आतर्थक तवकासाला चालना देिारा मानला जािो, ज्यामुळे भारिाला जार्तिक व्यासपीठावर मजबूि 

अर्थव्यवस्र्ा म्हिून तवकतसि होण्यास मदि होईल. 

1. नीिी आयोर्ाचे अध्यक्ष – नरेंद्र मोदी 

2. NITI आयोर्ाचे उपाध्यक्ष – श्री सुमन बेरी 

नीती आयोगाची रचना  

NITI आयोर्ाची रचना खालीलप्रमािे आहे. 

• अध्यक्ष, जे भारिाचे पंिप्रधान देखील आहेि 

• सवथ राज्यांचे आति कें द्रशातसि प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, िसेच कें द्रशातसि प्रदेशांचे लेफ्टनंट र्व्हनथर. 

• प्रादेतशक पररषदा: एकापेक्षा जास्त राज्यांवर पररिाम करिाऱ्या आपत्कालीन पररस्स्र्िीनंा िोडं देण्यासाठी ह्ांची 

स्र्ापना केली जािे. प्रादेतशक पररषदांच्या सदस्ांचा कायथकाळ तनतिि असिो आति िे पंिप्रधानांकडून बोलावले 

जािाि. प्रादेतशक पररषदेि राज्यांचे मुख्यमंत्री आति कें द्रशातसि प्रदेशांचे लेफ्टनंट र्व्हनथर असिाि. 

• तवशेष तनमंतत्रि: तवशेष तनमंतत्रिांना पंिप्रधानांकडून नामतनदेतशि केले जािे आति िे एका तवतशष्ट् के्षत्रािील िज्ञ 

पॅ्रस्िशनसथ आति िज्ञ असिाि. 

• पूिथ-मुदिीची संघटनात्मक चौकट: यामधे्य उपाध्यक्ष, सदस्, अधथवेळ सदस्, पदतसद्ध सदस्, मुख्य कायथकारी 

अतधकारी आति सतचवालय यांचा समावेश होिो. 

NITI आयोगाचे 7 सं्तभ (7 Pillars of NITI Aayog) 

NITI आयोर्ाचे 7 सं्तभ सुशासनावर आधाररि आहेि आति िे तरं्क टँकची र्ीम बनविाि. 

1. लोक समर्थक 

2. प्रो-अॅस्िस्व्हटी 

3. सहभार् 

4. सक्षमीकरि 

5. सवाांचा समावेश 

6. समानिा 

7. पारदशथकिा 

NITI आयोगाची उद्दिषे्ट (Objectives of NITI Aayog) 

NITI आयोर्ाचे पतहले उतिष्ट् सवथ राज्यांच्या सतिय सहभार्ासह राष्ट्र ीय तवकासाला प्राधान्य म्हिून ठेवण्यासाठी सामातयक 

दृष्ट्ीकोन समातवष्ट् करिे आति वतधथि करिे हे आहे. 

• र्ावांमधे्य िळार्ाळािील योजना ियार करिे आति ियार करिे आति सरकारच्या उच्च स्तरावर त्यावर र्ांभीयाथने 

आति प्रर्िीपर्ावर काम करिे. 

• समाजािील जे वर्थ मारे् पडि आहेि तकंवा त्यांना पुरेसा आतर्थक फायदा होि नाही त्यांच्यावर तनयंत्रि ठेवण्याचाही 

त्याचा उिेश आहे. 

• NITI आयोर् दीघथकालीन प्रर्िीसाठी योजना, धोरिे आति फे्रमवकथ  ियार करिो आति कायथिमांच्या कायथक्षमिेवर 

लक्ष ठेविो. 
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• NITI आयोर् हा एक संपूिथ वॉचडॉर् आहे जो िंत्रज्ञान अपगे्रड करण्यावर आति भारि सरकारच्या कायथिम आति 

उपिमांमधे्य त्याची अंमलबजाविी करण्यावर लक्ष कें तद्रि करिो. 

• NITI आयोर् भारि सरकारसाठी कायथिमाच्या अंमलबजाविीवर िसेच लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मूलभूि 

र्रजा आति संसाधने ओळखण्यावर कायथ करिे. 

नीती आयोगाची काये (Functions of NITI Aayog) 

1 जानेवारी 2015 रोजी पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी NITI आयोर्ाची संकल्पना मांडली. पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑर्स्ट 

2014 रोजी 65 वषे जुना तनयोजन आयोर् रि करून नीिी आयोर्ाची स्र्ापना केली. 

• येरे् लक्षाि घेण्याजोर्ा महत्त्वाचा मुिा असा आहे की नीिी आयोर्ाची स्र्ापना त्याच पद्धिीने करण्याि आली होिी, 

ज्याप्रमािे तनयोजन आयोर्ाची स्र्ापना करण्याि आली होिी, म्हिजे कायथकारी ठरावाद्वारे. त्यामुळे, NITI आयोर् ही 

वैधातनक संस्र्ा तकंवा घटनात्मक संस्र्ा नाही; िी एक कायथकारी संस्र्ा आहे. 

• NITI आयोर् हा भारि सरकारचा पॉतलसी तरं्क टँक आहे आति भारि सरकारला धोरि-संबंतधि आति तदशात्मक 

इनपुट प्रदान करिो. आिखी एक महत्त्वाचा मुिा म्हिजे NITI आयोर्, भारि सरकारला मदि करण्याव्यतिररक्त, 

राज्यांना आति कें द्रांना िांतत्रक सल्ला देऊन मदि करिो. 

• मार्ील तनयोजन आयोर्ाच्या पध्दिीच्या िुलनेि, NITI आयोर् संघषथवादी होण्याऐवजी सहकायाथने वैतवध्यपूिथ दृतष्ट्कोन 

प्रदान करिो. 

NITI आयोग अंतगगत हब 

NITI आयोर् अंिर्थि दोन कें दे्र आहेि 

1. टीम इंतडया हब - राजे्य आति कें द्र यांच्यािील पूल म्हिून काम करिे म्हिून सहकारी संघराज्यवादाला चालना देिे. 

2. नॉलेज अँड इनोवे्हशन हब- NITI आयोर्ाची तरं्क-टँक कायथक्षमिा एकतत्रि करिे. 

3. NITI आयोर्ाने प्रकातशि केलेला अहवाल 

नीती आयोगाने तीन अहवाल जारी करण्याची योजनाही आखली होती. 

1. 3 वषाांचा कृिी अजेंडा 

2. 7 वषाांचा मध्यम-मुदिीचा रिनीिी पेपर 

3. 15 वषाांचे स्व्हजन डॉकु्यमेंट. 

NITI आयोगाने जारी केलेले द्दनरे्दशांक (Indexes released by NITI Aayog) 

NITI आयोर्ाने प्रकातशि केलेल्या अहवालांव्यतिररक्त, NITI आयोर्ाने प्रतसद्ध केलेल्या अनेक तनदेशांक आति तनदेशांक 

आहेि. 

1. संतमश्र जल व्यवस्र्ापन तनदेशांक 

2. तजल्हा रुग्णालय तनदेशांक 

3. तनयाथि ियारी तनदेशांक 

4. ग्लोबल इनोवे्हशन तनदेशांक 

5. इंतडया इनोवे्हशन इंडेक्स 

6. बहुआयामी र्रीबी तनदेशांक 

7. शालेय तशक्षि रु्िवत्ता तनदेशांक 

8. SDG भारि तनदेशांक 

9. राज्य ऊजाथ तनदेशांक 
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10. राज्य आरोग्य तनदेशांक 

NITI आयोग तीन वर्ाांचा कृती आराखडा (NITI Aayog Three year Action Plan) 

• हा 3 वषाांचा कृिी आराखडा अजेंडा हा आयोर्ाचा एक अतवभाज्य भार् आहे जो दृश्य आति धोरिात्मक 

दस्तऐवजाकडे नेिो. 

• NITI आयोर् हा िीन वषाांचा कृिी आराखडा 2017 िे 2020 या कालावधीसाठीचा दस्तऐवज आहे. 

• हा दस्तऐवज 2017 आति 2020 मधील कृिीसंाठी धोरिे आति कायथिमांमधील बदल स्पष्ट् करिो. 

• हा 3 वषाांचा कृिी आराखडा अल्प कालावधीि धोरिात्मक बदल सुचविारे प्रस्ताव देिे. 

NITI आयोगाच्या उपलब्धी (Achievements of NITI Aayog) 

भारि सरकारचा प्रमुख धोरिात्मक तरं्क टँक, NITI आयोर् कें द्र, राजे्य आति कें द्रशातसि प्रदेशांना तदशात्मक, धोरिात्मक 

आति संबंतधि िांतत्रक सल्ला प्रदान करिे. नीिी आयोर्ाच्या उपलब्धी आहेि: 

• आयुष्मान भारि योजनेला बळकटी देण्यासाठी NITI आयोर्ाने महत्त्वपूिथ भूतमका बजावली आहे. याि PMJAY साठी 

आरोग्य लाभ पॅकेजचे तवसृ्ति समीक्षकांचे पुनरावलोकन केले रे्ले. 

• NITI आयोर् आरोग्य आति कुटंुब कल्याि मंत्रालय (MoHFW) च्या सहकायाथने आति जार्तिक बँकेच्या िांतत्रक 

सहाय्याने जार्तिक आरोग्य पररिाम तनदेशांकाचे नेिृत्व करि आहे. 

• तजल्हातधकाऱ् यांच्या नेिृत्वाखाली तजल्हा अतधकाऱ् यांच्या सहभार्ाने आकांक्षी तजल्हा कायथिम आरोग्य आति पोषि 

के्षत्रािील पररविथनाला चालना देि आहे. 

• NITI आयोर्ाने नॅशनल कतमशन फॉर होतमओपॅर्ी (NCH) तबल, 2018, नॅशनल कतमशन फॉर इंतडयन तसस्टीम 

ऑफ मेतडतसन तबल, 2018 आति नॅशनल कतमशन फॉर योर् अँड नॅचरोपॅर्ी तबल, 2018 या मसुद्याचे परीक्षि केले 

आति तशफारशी केल्या. 

• भारिािील अन्न आति कृषी धोरिांचे तनरीक्षि आति तवशे्लषि (MAFAP) कायथिम. 

• ग्राम साठवि योजना आति धन लक्ष्मी ग्राम साठवि योजना या NITI आयोर्ाच्या तवचारपुस्स्तका आहेि. 

• परंपरार्ि कृषी तवकास योजना (PKVY) अंिर्थि ‘भारिीय प्राकृि कृषी पदधिी’ कायथिम म्हिून नैसतर्थक शेिीला 

प्रोत्साहन तदले जाि आहे. 

• NITI आयोर् 2022 पयांि नवीन भारिाची रिनीिी ियार करण्यासाठी अतं्यि सहभार्ी दृतष्ट्कोनाचा अवलंब करि 

आहे. 

NITI आयोग आद्दण द्दनयोजन आयोग यांच्यातील फरक 

तनयोजन आयोर्ाची जार्ा आिा NITI आयोर्ाने घेिली असल्याने, या दोघांमधील काही ठळक फरक येरे् आहेि. 

द्दनयोजन आयोग नीती आयोग 

िी घटनाबाह् संस्र्ा होिी. हा एक तरं्क टँक आहे आति तनसर्ाथने सल्लार्ार आहे. 

शासनाचा टॉप-डाउन दृतष्ट्कोन र्व्हनथन्ससाठी Bottom-up दृष्ट्ीकोन 

सदस्ांना कमी अनुभव होिा NITI आयोर्ाचे सदस् िज्ञ आहेि आति त्यांच्याकडे तवतवध कौशल्ये आहेि 

राज्यांचा सहभार् मयाथतदि करिे सहकारी संघराज्य जेरे् राजे्य समातवष्ट् आहेि 

त्याि तनधी वाटपाचा अतधकार होिा तनधीचे वाटप करण्याचे अतधकार नाहीि. 
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