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நிதி ஆணைக்குழு ற்றும் குழுக்கள்


நஷதஷ

ஆணைக்குழு

1951

ஆம்

ஆண்டில்

டஶக்டர்

B.R.அம்பபத்கஶல்

நஷறுலப்பட்டது.


இந்தஷ அசஷயணப்பின் 280 லது பிரிலின் கஸ ழ் 1951 ஆம் ஆண்டில் இந்தஷ
குடிசுத் தணயலஶல் முதல் நஷதஷ ஆணைம் நஷறுலப்பட்டது.



இந்தஷஶலின் த்தஷ அசஶங்கத்தஷற்கும் தனி ஶநஷய அசஶங்கங்களுக்கும்
இணடியஶன நஷதஷ உமவுகணர லணறுக்க இது உருலஶக்கப்பட்டது.

வயாறு:


எரு கூட்டஶட்சஷ நஶடஶக, இந்தஷஶ சசங்குத்து ற்றும் கஷணடட்ட நஷதஷ
ற்மத்தஶழ்வுகள் இண்ணடமம் அனுபலிக்கஷமது.



த்தஷ

ற்றும்

ஶநஷய

அசுகளுக்கு

இணடப

உள்ர

சசங்குத்து

ற்மத்தஶழ்வுகள், தங்கள் லருலஶண ஆதஶஶகக் சகஶண்ட ஶநஷயங்கரில்
இருந்து

சசயலினங்கணரக்

குணமக்கும்

நஷணமபலற்றும் பைிிலுள்ரன.


ஶநஷய

அசஶங்கங்கரிணடப

லயஶற்று

கஷணடட்ட

பின்னைிியஷருந்து

அல்யது

தங்கள்

சபஶறுப்னகணர

ற்மத்தஶழ்வுகள்
லர

பலறுபட்ட

ஆதஶங்கரியஷருந்து

லிணரகஷன்மன, பலும் கஶயப்பபஶக்கஷல் லிரிலஶக்கப்படயஶம்.
நிதி

நிறுவப்பட்ட

கிஷன்

ஆண்டு

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

தணயவர்

1951 பக. சஷ.நஷபஶஜஷ
1956 பக. சந்தஶனம்
1960 .க சஶன்டஶ
1964 பி. லி. ஶஜன்னஶர்
1968 கஶலர்ீ டஶகஷ
1972 பக. ப்ஹ்ஶனந்த சட்டி
1977 J. M.சளசயட்
1983 எய். பி. சலஶன்
1987 ன். பக. பி. சஶல்பல
1992 பக. சஷ. பஶண்ட்
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1957–62
1962–66
1966–69
1969–74
1974–79
1979–84
1984–89
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1995–2000
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1998 .ம். குஸ்பஶ
2002 சஷ. ங்கஶஜன்

11
12

2000–2005
2005–2010

டஶக்டர் லிஜய் ல்.
14

2007 பகல்கர்
2013 Dr. Y.V.சட்டி

15

2017 ன். பக. சஷங்

13

2010–2015
2015–2020
2020–2025

14 வது நிதி ஆணைம்:
1. பகஷர்ந்த த்தஷ லரிகரின் நஷக லருலஶில் ஶநஷயங்கரின் பங்கு 42% ஆக
இருக்க பலண்டும். இது 13 லது நஷதஷ ஆணைத்தஷன் பரிந்துணண லிட 10
சதலிகஷதம் அதஷகஶகும்.

2. லருலஶய் பற்மஶக்குணம படிப்படிஶக குணமக்கப்பட்டு அகற்மப்படும்.
3. சஶத்த உள்நஶட்டு உற்பத்தஷில் 2017-18 க்குள் நஷதஷ பற்மஶக்குணம 3% ஆக
குணமக்கப்படும்.
4. த்தஷ

ற்றும்

ஶநஷயங்கரின்

சஶத்த

கடன்

சஶத்த

உள்நஶட்டு

உற்பத்தஷில் 62% இயக்கு.

5. த்தஷ கஶய தலணைத் தஷட்டம் (ம்.டி.ப்.பி) சஸர்தஷருத்தப்பட பலண்டும்,
பலும் எரு பலண்டுபகஶரின் அடிப்பணடண லிட உறுதஷப்பஶட்டு அமஷக்ணக
சசய்ப்பட பலண்டும்.
6. FRBM

சட்ட

இயக்குகணர

அதஷர்ச்சஷ

தன்ணண

குமஷப்பிட்டு

தஷருத்த

பலண்டும்.
7. ஶதஷரி

சபஶருட்கள்

ற்றும்

பசணலகள்

சட்டத்ணத

(ஜஷஸ்டி)

நணடமுணமப்படுத்த த்தஷ ற்றும் ஶநஷயங்கள் 'கஷஶண்ட் பபம்' முடிவு
சசய் பலண்டும்.
8. த்தஷ நஷதஷ தஷட்டங்கரின் ண்ைிக்ணக (CSS) குணமக்க ற்றும் சூத்தஷம்
அடிப்பணடியஶன தஷட்ட ஶனிங்கரின் பயஶதஷக்கத்ணத ீ ட்சடடுக்கும்
முற்சஷகள்.
9. ஶநஷய ஷன்லறங்கல் பநங்கரின் இறப்னகணர லம்னக்குட்பட்ட லிதத்தஷல்
தீர்வுகஶை பலண்டும்.
15 வது நிதி ஆணைம்:
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1. 2017 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் ஶதம் இந்தஷஶலின் லவுசசயவுத் தஷட்டத்தஷல்

அமஷலிக்கப்பட்டதன் மூயம், இந்தஷ அசஷன் எப்னதலுக்குப் பிமகு, இந்தஷ
அசஶல் பதஷணனந்தஶம் நஷதஷ ஆணைக்குழுஅணக்கப்பட்டது.

2. நந்த கஷபளஶர் சஷங் ஆணைக்குழு தணயலஶக நஷஷக்கப்பட்டஶர், அதன் முழு

பந உறுப்பினர்கரஶக ளக்தஷகந்த தஶஸ் ற்றும் அனூப் சஷங் ற்றும் அதன்
பகுதஷ பந உறுப்பினர்கரஶக பஷ் சந்த் ற்றும் அபசஶக் யகஷரி ஆகஷபஶர்
நஷஷக்கப்பட்டனர்.

3. ப்ல்

1,

2020

அன்று

ந்து

ஆண்டுகளுக்கு

பரிந்துணகள்

ஆணைக்குழு அணக்கப்பட்டது.
4. ஆணைக்குழு
லலுப்படுத்தஷ,

முக்கஷ

சபஶதுச்

பைிகரஶனது,

சசயலினத்தஷன்

தன்ணண பஶதுகஶக்கவும் உதவும்".

"கூட்டுமவு
தத்ணத

லறங்க

கூட்டணப்ணப

பம்படுத்தவும்,

நஷதஷ

சுதந்தித்திற்குப் பிமகு இந்தி அொங்கத்தின் குழுக்கரின் பட்டில்:

குழு

நிிக்கப்பட்ட
ஆண்டு

அமிக்ணக
ெர்ப்பிக்கப்பட்ட
ஆண்டு

சுருக்கம்
சுபஶஷ் சந்தஷ பபஶழஷன்
ணமவு பற்மஷ
சபஶதுக்கள்
பகஶரிக்ணகண லிசஶரிக்க
பநரு-அசஶங்கம் மூன்று
உறுப்பினர்கணரக்
சகஶண்ட குழுணல
அணத்தது. ளஶ நலஶஸ்
கஶன் தணயணியஶன
குழுலில் சுபஶஷ்
சபகஶதர் சுபஷ் சந்தஷ

ளஶ நலஶஸ்

பபஶஸ், ஸ்.ன். ணத்ஶ

குழு

1955

1956 ஆகஷபஶர் அடங்குலர்.

பஶல்லந்த் ஶய்

1957

1957 சமூக அபிலிருத்தஷ தஷட்டம்
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பத்தஶ குழு

ற்றும் பதசஷ லிரிலஶக்க
பசணல ஆகஷலற்ணம
ஆய்வு சசய்தல்

டிசம்பர் 1977 ல், ஜனதஶ

அசு அபசஶக பத்தஶலின்
தணயணில்

பஞ்சஶத்து ஶஜ்

அபசஶக்
பத்தஶ குழு

நஷறுலனங்களுக்கு எரு
1977

1978 குழுணல நஷஷத்தது.

1998

1998

லங்கஷில்
துணம
சஸர்தஷருத்தங்கள்
பற்மஷ
நசஷம்வம்
குழு (1998)

இந்தஷ முஸ்லீம்
சமூகத்தஷன் சமூக,
சபஶருரஶதஶ ற்றும்
சச்சஶர் குழு

கல்லி நஷணயணண
2005

2006 ஆய்வு சசய்தல்

2010

2010

சதலுங்கஶனஶ
ீ தஶன

ஸ்ரீகஷருஷ்ைஶ
குழு
நபஷ் சந்தஷஶ
குழு

2012 பஶதுகஶப்ன சஸர்தஷருத்தங்கள்

நிதிக் குழுக்கள்:


லவு சசயவுத் தஷட்டம், பதஷவு சசய்தல், நஷதஷ அமஷக்ணக ற்றும் பஶதுகஶப்ணபக்
கஶப்பதற்கஶன உங்கள் நஷறுலன அணப்னகணர கண்கஶைிப்பது ன்பது எரு
தன்னஶர்ல சபஶமஷஶரர் அல்யது முழுபந நஷர்லஶக இக்குனர் அலஶல்
சசய் பலண்டிது.
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எரு நஷதஷ குழு உங்கள் நஷறுலனத்தஷன் இக்குநர்கள் குழு, ஊறஷர்கள் ற்றும்

சலரி ஆடிட்டர் ஆகஷலற்றுக்கு இணடப தஷப்னஷக்க இணைப்னகணர
லறங்க முடிமம்.

நிதி நிணயக் குழுக்கள்:


நஷதஷக் குழுலின் பங்கு, நஷறுலனத்தஷற்கு நஷதஷ பற்பஶர்ணல லறங்குலதஷல்
முதன்ணஶக உள்ரது.



நஷதஷ லிலகஶங்கரில் ணகஶரப்படும் மூன்று முக்கஷஶன நஷணயக் குழுக்கள்
உள்ரன.

சபாதுக் கைக்குக் குழு: பஶஶளுன்மத்தஷன் கஸ ழ் பல்பலறு சசயவு அமஷக்ணககள்
ற்றும் கைக்குகணர ஆய்வு சசய்கஷமது.
திப்பீ ட்டுக்

குழு:

பல்பலறு

தஷப்பீட்ணட

இது

பகுப்பஶய்வு

பரிந்துணக்கயஶம்.

துணமகள்

ீ தஶன

சசய்கஷமது.

சசயவு

ஶற்றுக்

ற்றும்

லருலஶய்

சகஶள்ணககணர

இது

சபாது நிறுவனங்கரின் குழு: இது சபஶதுத்துணம நஷறுலனங்கரின் கைக்குகள்
ற்றும் சசல்பஶடுகணர பகுப்பஶய்வு சசய்கஷமது.
பட்செட் ற்றும் நிதி திட்டிடல்:


ஊறஷர்களுடன்
உருலஶக்குதல்.

எரு

லருடஶந்தஷ

இக்க

லவு



நஷதஷக் குழுலில் லவுசசயவுத் தஷட்டத்ணத எப்னதல்.



லவு சசயவுத் தஷட்டத்ணத கண்கஶைித்தல்.



நீண்ட

கஶய

அணத்தல்.


லவு

சசயவு

நஷதஷ

இயக்குகணர

சசயவு

அணட

நஷதஷ

தஷட்டத்ணத

உத்தஷகள்

பய ஆண்டு இக்க லவு சசயவு தஷட்டங்கணர உருலஶக்க தஷட்ட பநஶக்கங்கள்
ற்றும் முன்முற்சஷகள் எருங்கஷணைக்கஷமது.



அணனத்து நஷதஷ குமஷக்பகஶள்களும் முன்சஶறஷவுகணர இக்குனர்களுக்கஶன
எப்னதலுக்கஶக லறங்குதல்.
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