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ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾದ 131ನೀ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೀ, ಜಾಗತಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ 107 
ದೀಶಗಳ ಪೆೈಕಿ ಭಾರತ 94ನೀ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದ. ಹಾಗೆಯೀ, ಒಯಂದು ದೀಶದ ಒಟಾಟಾರೆ ಏಳಿಗೆಯನುನು, ಅದರಲೂಲಿ ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಸಾಯಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತುತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ 
ಸಮಾಜಗಳ ಏಳಿಗೆ ಕುರಿತು ತಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಮತುತು ವಿಶಲಿೀಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೀರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಯಂಶಗಳ ಜೂತೆಗೆ ಲ್ಯಂಗವೂ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತುದ.

ಈ ವರದ್ಗೆ ಕೂಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಯಂಶೂೀಧಕರು, ಭಾರತದ ಪರಿಸಿಥಾತಗೆ  ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಚೌಕಟಟಾನುನು ಅಳವಡಿಸುವ ದಾರಿಗಳೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೀಕಾದ 
ಅನುಷಾಟಾನ ಕ್ರಮಗಳೀನು, ಗುರಿಗಳ ಸಿಥಾತಗತಯೀನು ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಮುಟಟಾಲು ಏನೀನು ತೊಡಕುಗಳಿವೆ ಎಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಅವನುನು 
ದಾಖಲ್ಸಲು ಪ್ರಯತನುಸಿದಾ್ದರೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೂಯಂಡ ವಿಧಾನಗಳು ಮತುತು ಪರಿಕರಗಳ ಮೀಲ್ನ ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೂರತೆಯನುನು 
ಗುರುತಸಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀರೆಬೀರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕಿೀಯ, ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಮತುತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿನನುಲೆಗಳು ಇರುವುದರಿಯಂದ, ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಮತುತು ಸಾಧನಗಳು 
ಎಷುಟಾ ಸಮಪ್ಪಕ ಎಯಂಬುದರತತು ಈ ವರದ್ ಬಳಕು ಚೆಲುಲಿತತುದ. ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗ ನಡೆಯುತತುರುವ ಕಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಹೂಯಂದಾಣಿಕ 
ಇದಯಾದರೂ. ಕೀಯಂದ್ರ ಮಟಟಾದ ಕಲವು ಚಟುವಟಿಕಗಳು, ದೀಶದ ಎಲಾಲಿ 30 ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಮೀಲೆ ನೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತುವೆ ಎಯಂದು 
ಹೀಳಲಾಗದು.

ಈ ಸಯಂಶೂೀಧನಯು ಬ್ರಟಿಷ್, ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ಮತುತು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ನಕಟ ಸಹಯೀಗಕಕೆ ನಾಯಂದ್ ಹಾಡಿದು್ದ, ಮುಯಂಬರುವ ಯೀಜನಗಳ 
ಮೂಲಕ ಈ ಒಗಗೆಟುಟಾ ಮತತುಷುಟಾ ಬಲಗೊಳುಳುವುದಯಂಬ ನರಿೀಕ್ಷೆಯಿದ.

ಈ ವರದ್, ಅದರ ತೀಮಾ್ಪನಗಳು ಮತುತು ಶಫಾರಸುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ನರವಾಗುತತುದ ಎಯಂಬ ನಯಂಬಕ 
ಇದ. ಈ ವರದ್ಯಿಯಂದ ಸಿಗುವ ಒಳನೂೀಟಗಳು, ಭಾರತದ ಎಲಾಲಿ 30 ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅಳವಡಿಕ 
ಕುರಿತು ಪರಿಪೂಣ್ಪ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಜಕ್ಟಾ ನ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಒಯಂದು ಸಮಾನ ಕಾಯ್ಪವಿಧಾನ ಮತುತು ಸಮಾನ ಸಯಂಶೂೀಧನಾ ಗುರಿಗಳನುನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ 
ನರವಾಗುತತುವೆ. ಅದೀನೀ ಇರಲ್, ಈ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನಯು ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಲಭ್ತೆ ಮತುತು ಈಗಿನ ಒಟಾಟಾರೆ ಸಿಥಾತಗತಗಳ ಮೀಲೆ ನಯಂತದ (ಈ ವರದ್ಯ ಕೂನಯಲ್ಲಿರುವ 
“ಮುಯಂದ್ನ ದಾರಿ” ಎಯಂಬ ಭಾಗವನೂನು ನೂೀಡಿ).
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ವಿಷಯಗಳ ಪಟಿಟ್

I. ಪರಿಚಯ

I.1. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1, 2  ಮತುತು 5 ಏಕ ಬೀಕು?

I.2. ಈ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನುನು ನೂೀಡಲ್ದ್ದೀವೆ?

I.3. ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಪ್ರಕಿ್ರಯ

01 ರಿಯಂದ 02

II. ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜ ಅನುಷ್ಠಾನ

II.1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅನುಷಾಠಾನ ಮತುತು 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಟಾಟಾರೆ ಚೌಕಟುಟಾ

II.2. ಸಥಾಳಿೀಯ ವ್ವಸಥಾಗಳು

II.3. ಬೀರೆ ಪಾಲುದಾರರು

II.4. ಮಹತಾವಿಕಾಯಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಯೀಜನ
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III. ಎಸ್ ಡಿಜ 1, 2 ರತುತು 5: ಭ್ರತದಲಲ ಅವುಗಳ   
ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

III.1. ಎಸ್ ಡಿಜಿ #1: ಎಲೆಲಿಡೆ ಎಲಾಲಿ ಬಗೆಯ 
ಬಡತನವನುನು ಕೂನಗಾಣಿಸುವುದು (2030ರ ಹೂತತುಗೆ 
ಕಡುಬಡತನವನುನು ಹೂೀಗಲಾಡಿಸುವುದು (ದ್ನಕಕೆ 1.25 
ಡಾಲರ್ ಗಿಯಂತ ಕಡಿಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತತುರುವ ಜನ)

III.2. ಎಸ್ ಡಿಜಿ # 2 ಹಸಿವನುನು ಕೂನಗಾಣಿಸುವುದು, 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತುತು ಸುಸಿಥಾರ ಕೃಷಿಗೆ 
ಒತುತು ನೀಡುವುದು

III.3. ಎಸ್ ಡಿಜಿ #5: ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ 
ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಹಣುಣುಮಕಕೆಳ ಸಬಲ್ೀಕರಣ 
ಸಾಧಿಸುವುದು
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IV. ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ಯವೀಜನ ರತುತು ಅಳವಡಿಕ 
ವಿಧ್ನಗಳು: ಪರಾರುಖ ಸರಸಯಾಗಳು

IV.1. ಗುರಿಗಳು ಮತುತು ಸೂಚಕಗಳನುನು ನಗದ್ಪಡಿಸುವುದು

IV.2. ಅಯಂತರ್-ವಿಭಾಗಿೀಯತೆ

IV.3. ಅಸಿತುತವಿದಲ್ಲಿರುವ ನಯಮ ಮತುತು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟಿಟಾನ ಬಗೆಗೆ 
ತಳುವಳಿಕ ಕೂರತೆ

IV.4. ಡೆೀಟಾ ಕಲೆಹಾಕುವಿಕ ಮತುತು ಟಾ್ರಯಾಕಿಯಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು

IV.5. ಇಬ್ಬಗೆಯ ವಿಕೀಯಂದ್್ರೀಕರಣ 

IV.6. ಸಹಕಾರಿ ಒಕೂಕೆಟ ವ್ವಸಥಾಯಿಯಂದ ಸ್ಪಧಾ್ಪತಮೂಕ ಒಕೂಕೆಟ 
ವ್ವಸಥಾಯತತು

IV.7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನನುಲೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಲ್ಪಕ್ಯಾ

11 ರಿಯಂದ 16

V. ವಿಶಲವೀಷಣೆ ರತುತು ಶಿಫ್ರಸುಗಳು

V.1. ದೌಬ್ಪಲ್ಗಳನುನು ಗುರುತಸುವುದು
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20ನೀ ಶತಮಾನದ ಬಹುಪಾಲು, ಕಾಯ್ಪನೀತ ರೂಪಿಸುವವರು ಆರ್್ಪಕ 
ಏಳಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲೆಲಿೀ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕಗಳು, 
ಸಮಾನತೆ, ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ದೂರೆಯುವಿಕ ಮತುತು ಬಳಕ, ಹಾಗೂ ಜನ ಮತುತು 
ವಾತಾವರಣದ ಮೀಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಲೆಕಕೆಕಕೆ ತೆಗೆದುಕೂಳಳುಬೀಕಾದ 
ಅಗತ್ವೆೀ, ಏಳಿಗೆಗೆ ಒಯಂದು ಹೂಚ್ಚ ಹೂಸ ವಾ್ಖಾ್ನವನುನು ನೀಡಲು 
ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಮತುತು ಸುಸಿಥಾರ ಏಳಿಗೆಯು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್್ಪಕ 
ಮತುತು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅಯಂಶಗಳನುನು ಒಳಗೊಯಂಡಿದ.

ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಸಾಮಾನ್ ಸಭೆಯು ಸಪೆಟಾಯಂಬರ್  2015ರ ತನನು 70ನೀ ಕಲಾಪದ 
ಆರಯಂಭದಲ್ಲಿ 17 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು (ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು) ಮತುತು 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೂಯಂದ್ಕೂಯಂಡ 169 ಧ್ೀಯಗಳನುನು, 2016ರ ಜನವರಿ 1ರಿಯಂದ 
ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಯಂತೆ ಅಯಂಗಿೀಕರಿಸಿತು. ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ಕಾನೂನನ ವಾ್ಪಿತುಗೆ 
ಒಳಪಡದ್ದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವು ಮುಯಂದ್ನ 15 ವಷ್ಪಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ದೀಶಗಳ 
ಆದ್ತೆಗಳನುನು ಮಾಪ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ತೆಯುಳಳು ಹಾಗೂ ಎಲಲಿರೂ ಒಪುಪುವ 
ಅಯಂತಾರಾಷಿಟ್ೀಯ ಕಟಟಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗುರಿಗಳನುನು ತಲುಪುವ ಹೂಣೆ 
ಹೂತುತುಕೂಯಂಡ ದೀಶಗಳು, ಅದಕಾಕೆಗಿ ಕಟಟಾಲೆಗಳನುನು ರೂಪಿಸುತತುವೆ ಎಯಂದು 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ. ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ದೀಶದ ಪ್ರಗತಗೆ ದ್ಕುಕೆ ತೊೀರಿಸಿ, ಪ್ರಗತಯ 
ಮೌಲ್ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮಾಗ್ಪಸೂಚಿಗಳು ಮತುತು ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ 
ಸಾಧನಗಳು ಮಾತ್ರವೆೀ ಆಗಿವೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೀಕು. ಇದರ 
ಅಳವಡಿಕ ಮತುತು ಗೆಲುವು, ಆಯಾ ದೀಶಗಳು ಕೈಗೊಳುಳುವ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನೀತ, ಯೀಜನ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳ ಮೀಲೆ ನಯಂತವೆ. ಗುರಿಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ ಎಷುಟಾ ಮುನನುಡೆದ್ದ್್ದೀವೆ ಎಯಂದು ಅಳಯಲು ಹಾಗೂ 
ಯಾರೂ ಹಿಯಂದುಳಿಯದಯಂತೆ ನೂೀಡಿಕೂಳಳುಲು1, ಗುಣಮಟಟಾದ, ನಯಂಬುಗೆಯ 
ಮತುತು ಸಯಂಸಕೆರಿಸಿದ ಡೆೀಟಾದ ಅವಶ್ಕತೆಯಿದ ಎಯಂಬುದನುನು “2030ರ 
ಕಾಯ್ಪಸೂಚಿ” ಒತತುಹೀಳಿದ.
ಬೀರೆಬೀರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷುಟಾ ಮುನನುಡೆಯಾಗಿದ ಎಯಂಬುದನುನು 

 I. ಪರಿಚಯ

1http://www.mospi.gov.in/overview- SDGs

ಅಳಯಲು, ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ಎಲಾಲಿ ದೀಶಗಳಿಗೂ ಒಯಂದು ಚೌಕಟಟಾನುನು ಒದಗಿಸುತತುದ. 
ಹಲವಾರು ದೀಶಗಳು ತಮಮೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆದ್ತೆಗಳನುನು ಕಯಂಡುಕೂಳಳುಲು, ಈ 
ಚೌಕಟಿಟಾನಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳು ಮತುತು ಧ್ೀಯಗಳನುನು ಹಚೆ್ಚಚು್ಚ ಬಳಸಿಕೂಳುಳುತತುವೆ. 
130 ಕೂೀಟಿಗೂ ಹಚು್ಚ ಜನಸಯಂಖ್್ ಹೂಯಂದ್ರುವ, ಮನುಕುಲದ ಆರನೀ 
ಒಯಂದರಷಿಟಾರುವ ಭಾರತವು, ಹಲವಾರು ವೆೈವಿಧ್ತೆಗಳು, ಆಶಾದಾಯಕ ಹಾಗೂ 
ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಯಂಶಗಳನುನು ಹಾಸಿಹೂದ್್ದರುವ ಒಯಂದು ಪ್ರತೆ್ೀಕ ಜಗತತುನಯಂತದ. 
ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತು 2030ರ ಕಾಯ್ಪಸೂಚಿಯ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಯಶಸಿವಿ ಅಳವಡಿಕಯು, ಜಗತತುನಾದ್ಯಂತ ಅವುಗಳ ಸಾಧನಯ 
ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ, ಒಯಂದು ಮಹತವಿದ ಮೈಲ್ಗಲಾಲಿಗುತತುದ. ಏಕಯಂದರೆ ಭಾರತ ಅಷುಟಾ 
ವಿಶಾಲವಾಗಿದ.

ಆದ್ದರಿಯಂದ, ಈ ವರದ್ಯು “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, 
ಹಸಿವು ಮತುತು ಲ್ಯಂಗ” ಪಾ್ರಜಕ್ಟಾ ನ ಫಲ್ತಾಯಂಶಗಳನುನು ನಮಮೂ ಮುಯಂದ್ಡುತತುದ. ಈ 
ಪಾ್ರಜಕಿಟಾಗೆ ಬಯಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಲಯಂಡನ್ ನ ಕಿವಿೀನ್ ಮೀರಿ ವಿಶವಿವಿದಾ್ನಲಯವು, 
ಭಾರತ ಮತುತು ಯುರೊೀಪಿನ ಸಯಂಶೂೀಧಕರನುನು ಒಯಂದೀ ವೆೀದ್ಕಯಡಿ 
ಒಟುಟಾಗೂಡಿಸಿದ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅಳವಡಿಕಯ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸಿಥಾರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತತುದ ಎಯಂಬುದನುನು ಗುರುತಸಿ, ಅದರ 
ಪ್ರಗತ ಪರಿಶೀಲ್ಸುವುದು ಪಾ್ರಜಕಿಟಾನ ಗುರಿಯಾಗಿತುತು. ಈ ವರದ್ಯು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನಕಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೈಗೊಳಳುಲಾಗಿದ ಎಯಂಬುದನುನು 
ನೂೀಡುವ ಉದ್ದೀಶದ್ಯಂದ 17 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುರಿಗಳ 
ಮೀಲೆ ನದ್್ಪಷಟಾವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ. ಅವು ಯಾವುವೆಯಂದರೆ:

ಗುರಿ 1: ಎಲೆಲಡ ಎಲ್ಲ ಬಗಯ ಬಡತನವನುನೆ ಕ್ನಗ್ಣಿಸುವುದು;
ಗುರಿ 2: ಹಸ್ವನುನೆ ಕ್ನಗ್ಣಿಸುವುದು; ರತುತು
ಗುರಿ 5: ಲಿಂಗ ಸಮ್ನತೆ ಹ್ಗ್ ರಹಿಳೆಯರು ರತುತು ಹೆಣುಣುರಕಕೂಳ 
ಸಬಲವೀಕರಣ

I.1. ಎಸ್ ಡಿಜ 1, 2 ರತುತು 5 
ಏಕ ಬವೀಕು?
ತರ್ಮ ಆರಿಂಭಿಕ ಅಧಯಾಯನಕಕೂ ಸಿಂಶ್ವೀಧಕರು ಈ 
ರ್ರು ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನನೆವೀ ಆಯ್ಕೂ ಮ್ಡಲು  
ಪರಾರುಖ ಕ್ರಣವಿಂದರೆ, ಭ್ರತದಲಲ ಬಡತನ, 
ಆಹ್ರ ಅಭದರಾತೆ ರತುತು ಲಿಂಗ ಅಸಮ್ನತೆ ಬಹಳ 
ತಿವೀವರಾವ್ಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ರ್ರನುನೆ 
ಸರಿಪಡಿಸ್ದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನುನೆ 
ಸುಲಭವ್ಗಿ ಸ್ಧಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದಯಂತಹ ವಸಾಹತೊೀತತುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷಟ್ಗಳು, ಬಡತನ 
ನಮೂ್ಪಲನಗೆ ಹಚಿ್ಚನ ಒತುತು ನೀಡುತಾತು ಬಯಂದ್ವೆ. ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಕೂರತೆ 
ಮತುತು ಬಡತನದ್ಯಂದಾಗಿ ಜನರು ಅಗತ್ ವಸುತುಗಳನುನು ಕೂಳಳುಲು 
ಸಾಧ್ವಾಗದೀ, ಹಸಿವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷಿಟಾಯಾಗಿದ. ದೀಶದ 70% ಜನರು 
ಮಳಯಾಶ್ರತ ಕೃಷಿಯನನುೀ ನಯಂಬದು್ದ, ಮಳಯ ಕೂರತೆ ಮತುತು ಬರಗಾಲ 
ಬಯಂದಾಗ ಅವರೆಲಾಲಿ ಹಸಿವಿನಯಂದ ನರಳಬೀಕಾದ ಅನವಾಯ್ಪತೆ ಇದ. 
ಆಹಾರಧಾನ್ಗಳ ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿವಲಯಂಬನ ಸಾಧಿಸಿದ ನಯಂತರವೂ, 
ಜಗತತುನ ಕಾಲು ಭಾಗದಷುಟಾ ಹಸಿದ ಹೂಟ್ಟಾಗಳು ಭಾರತದಲೆಲಿೀ ಇವೆ. ಇದಕಕೆಲಾಲಿ 
ಮೂಲ ಕಾರಣ - ಸಯಂಪತುತು ಮತುತು ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಅಸಮಾನ ಹಯಂಚಿಕ.

ಎಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷಟ್ಗಳೂ ಸಹ ಬಡತನ ಮತುತು ಹಸಿವಿನ ಬೀಗೆ 
ತಗಿಗೆಸಲು ಹಚೆ್ಚಚು್ಚ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳುಳುತತುವೆ. ಸಿತ್ೀಯರ ಮೀಲೆ ಬಡತನ ಮತುತು 
ಹಸಿವು ಹಚಿ್ಚನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತುರುವುದರಿಯಂದ, ಅವರು ಹಲವಾರು 
ಸಮಸ್ಗಳನುನು ಎದುರಿಸಬೀಕಾಗಿ ಬರುತತುದ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನತೆ ಹಚಿ್ಚನ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಬಡತನ ಮತುತು ಹಸಿವಿನ ಭಾರ ಹಚಾ್ಚಗಿ 
ಬೀಳುವುದು ಹಯಂಗಸರ ಮೀಲೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೂಳುಳುವ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯು 
ಮುಯಂದ್ನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೀಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಯಂದ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತುತು ಹಸಿವಿನ ನವಾರಣೆ ಇನನುಷುಟಾ 

ಕಷಟಾವಾಗುತತುದ. ಆದ್ದರಿಯಂದ, ಜನಸಯಂಖ್್ಯ ಅಧ್ಪದಷಿಟಾರುವ ಮಹಿಳಯರ 
ಸಮಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಚಚಿ್ಪಸುವುದು ಅತ್ವಶ್ಕ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್್ಪಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, 
ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತುತು ಮಹಿಳಯರ ಸಾಥಾನಮಾನದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ತೀರಾ ತಳಮಟಟಾದಲ್ಲಿದ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 131ನೀ 
ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕಕಾಕೆಗಿ ಆಯು್ದಕೂಯಂಡಿದ್ದ 107 
ರಾಷಟ್ಗಳ ಪಟಿಟಾಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 94ನೀ ಸಾಥಾನ ಗಳಿಸಿತುತು. ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು 
ದ್ನೀದ್ನೀ ಹಚಾ್ಚಗುತತುದು್ದ, ಮಾಧ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಯಾಗುತತುರುವ ಅತಾ್ಚಾರದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಾಸತುವದ ಒಯಂದು ಸಣಣು ಭಾಗವಷಟಾೀ!

ತಮಮೂ ಆರಯಂಭಿಕ ಅಧ್ಯನಕಕೆ ಸಯಂಶೂೀಧಕರು ಈ ಮೂರು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನನುೀ 
ಆಯಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಯಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಆಹಾರ 
ಅಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಲ್ಯಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲು ಈ 
ಮೂರನುನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದಲಾಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಎಲಾಲಿ 17 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ಎಷಟಾರಮಟಿಟಾಗೆ ಪ್ರಗತ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಯಂದು ತಳಿಯಲು ಸರಣಿ ಸಯಂಶೂೀಧನಗಳನುನು 
ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಯನುನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಲಹ ನೀಡುವುದು ಈ ಸಯಂಶೂೀಧಕರ ಉದ್ದೀಶವಾಗಿದ.

ಭ್ರತದ ಸ್ಮ್ಜಕ, ರ್ಜಕವೀಯ, ಭೌಗ್ವೀಳಿಕ 
ರತುತು ಆರ್ಸಿಕ ವೈವಿಧಯಾತೆಯನುನೆ ಅಳೆಯಲು 
ಬಳಸುತಿತುರುವ ವಿಧ್ನಗಳು ರತುತು ಸಲಕರಣೆಗಳ 
ಮವೀಲೆ ಸಿಂಶ್ವೀಧನ ನಡಸ್, ಅವುಗಳಲಲರುವ 
ನ್ಯಾನಯಾತೆಗಳನುನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಪರಾಯತಿನೆಸಲ್ಗಿದೆ.

I.2. ಈ ವರದ್ಯಲಲ ನ್ವು 
ಏನನುನೆ ನ್ವೀಡಲದೆ್ವೀವ?
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

ಸಯಂಶೂೀಧನಗೆ ಆಯು್ದಕೂಯಂಡ ವಿಷಯಗಳಾದ ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತುತು 
ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ, ಈ ಸಮಸ್ಗಳಿಗೂ, ಲ್ಯಂಗ ಅಸಮಾನತೆಗೂ ಇರುವ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ಇವೆಲಲಿವುಗಳ ವಾ್ಪಿತು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವನನುಲಾಲಿ 
ಕೂಲಯಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಪ ಮಾಡಿಕೂಳಳುಲು ಹಲವಾರು ಸಯಂಶೂೀಧನಾ 
ವಿಧಾನಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೀಕಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ವಿಶಲಿೀಷಣಾ 
ವಿಧಾನವನುನು ಹಚಾ್ಚಗಿ ಬಳಸಿಕೂಳಳುಲಾಯಿತು. ಅಯಂದರೆ ಸಾವ್ಪಜನಕ 
ಉಪಯೀಗಕಕೆ ಲಭ್ವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ಕೂಲಯಂಕುಷವಾಗಿ 
ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ, ಆ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶವನುನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಮತುತು ನೈಜ ಪರಿಸಿಥಾತಯ 
ಜೂತೆ ತಾಳ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ ಮತುತು ಅವುಗಳ ಗುರಿ ನಗದ್ಪಡಿಸುವುದಕಕೆ 
ಜಾಗತಕವಾಗಿ ಸಮಾನ ಮಾನದಯಂಡವಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಗಮನ 
ಕೀಯಂದ್್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಜಗತತುನ ದೂಡಡ್ ರಾಷಟ್ಗಳಲೊಲಿಯಂದಾದ ಭಾರತದ 
ಮೀಲೆ. ಬೀರೆ ದೀಶಗಳ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸಿಥಾತಗತ, ಅವುಗಳ ಮಹತವಿ ಹಾಗೂ 
ಸಾಧನಯ ಮಟಟಾವನುನು ಚಚಿ್ಪಸುವುದು ಈ ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಪರಿಧಿಯನುನು 
ಮಿೀರಿದ ವಿಷಯ. ಆದಾಗೂ್, ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಮುಯಂದ್ನ ಹಯಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಯಂತಹ ವಿಶಲಿೀಷಣೆಯಯಂದರ ಅವಶ್ಕತೆಯನುನು ಅಲಲಿಗಳಯುವಯಂತಲಲಿ.

ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೆೀಕ ಮಾಹಿತಯನುನು ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಏಜನಸ್ಗಳು, ರಾಜ್ ಮತುತು 
ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳು ಮತತುತರ ಸಾವ್ಪಜನಕ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಯಂದ 
ಪಡೆಯಲಾಗಿದ. ಆಯಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೂರು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗಳ ಧ್ೀಯ ಮತುತು 
ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಈ ದೀಶಕಕೆ ಪ್ರಸುತುತವೆೀ ಎಯಂಬ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ವಿಶಲಿೀಷಣೆಯನೂನು 
ಕೈಗೊಳಳುಲಾಗಿದ. ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಫಲ್ತಾಯಂಶಗಳು ಮತುತು ಸಲಹ-
ಸೂಚನಗಳನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳಳುಲು ವಿಷಯತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ 
ತಯಾರಿ ಮತುತು ಅನುಷಾಟಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮುಖ್ ವ್ಕಿತುಗಳ ಜೂತೆ 
ಸಯಂದಶ್ಪನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಯಂದರೆ 
ಮತುತು ಕೂೀವಿಡ್ -19 ಮಹಾಮಾರಿ ತಯಂದೂಡಿಡ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಯಂದಾಗಿ 
ಬಹಳಷುಟಾ ತಜ್ಞರ ಜೂತೆ ಮಾತಾಡಲು ಸಾಧ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಇದೀ 
ಸಯಂಶೂೀಧಕರು ಬೀರೆ2 ಪಾ್ರಜಕುಟಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಒಯಂದಷುಟಾ 
ಮಾಹಿತಯನುನು ಈ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೂಳಳುಲಾಯಿತು.

ಒಯಂದು ದೀಶ ಯಾವಾ್ವ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷಟಾಷುಟಾ ಸುಸಿಥಾರ ಪ್ರಗತ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ 
ಮುಯಂದ ಯಾವ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳತತು ಹಚು್ಚ ಒತುತು ನೀಡಬೀಕು ಎಯಂಬುದನುನು ನಧ್ಪರಿಸಲು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ನರವಾಗುತತುವೆ. ಈ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಬೀರೆಲಾಲಿ ದೀಶಗಳಯಂತೆ ಭಾರತವೂ 
ಸಹ ತನನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ನದ್್ಪಷಟಾ ಸೂಚಕಗಳನುನು ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ, 
ಪ್ರತಯಯಂದು ಗುರಿಯ ಸಾಧನಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಯನುನು ಅಳಯಲು 
ರೂಪುರೆೀಷ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ 
ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚನ ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹ ನೀಡುತತುದ. ಆರ್್ಪಕ, ನೈಸಗಿ್ಪಕ ಮತುತು ಮಾನವ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಬಳಕಯ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕಯು ಭಾರತದ ಕೀಯಂದ್ರ 
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರಿ ಯೀಜನಗಳ ಮೀಲೆ ಸಾಕಷುಟಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ.

ಈ ವರದ್ ತಯಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಸಯಂಶೂೀಧಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಹೀಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೀಕು, ಸಾಧನಗಳ ಸಿಥಾತಗತಗಳೀನು ಮತುತು 
ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ ಹಚಾ್ಚಗಿದ ಎಯಂಬುದನುನು ಗುರುತಸಲು ಹಾಗೂ ದಾಖಲ್ಸಲು 
ಪ್ರಯತನುಸಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕಿೀಯ, ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಮತುತು 
ಆರ್್ಪಕ ವೆೈವಿಧ್ತೆಯನುನು ಅಳಯಲು ಬಳಸುತತುರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತುತು 
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೀಲೆ ಸಯಂಶೂೀಧನ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೂ್ನ್ತೆಗಳನುನು 
ಗುರುತಸಲು ಪ್ರಯತನುಸಿದಾ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಕಲವು ನೂ್ನ್ತೆಗಳನುನು ಗುರುತಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಯಾವುದೀ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲಲಿದ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ 
ಸಾಗುತತುವೆಯಾದರೂ, ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರದ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿನ ಕಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು 
ದೀಶದ ಎಲಾಲಿ 30 ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಮೀಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಯಂದು ಹೀಳಲಾಗದು.

ಎಸ್ ಡಿಜ ಕುರಿತ ಈ ಸಿಂಶ್ವೀಧನಗ ಕನ್ಸಿಟಕ 
ರ್ಜಯಾವನುನೆ ಆಧ್ರವ್ಗಿ ಇಟುಟ್ಕ್ಳ್ಳಲ್ಯಿತು
ಸಯಂಶೂೀಧನಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮ ಕಾಲಾವಧಿ (ಡಿಸಯಂಬರ್ 2019ರಿಯಂದ ಜೂನ್ 
2020) ದೂರೆತದ್ದರಿಯಂದ ಹಾಗೂ ಕೂೀವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಯಂದಾಗಿ 
ಸಕಾ್ಪರಿ ಕಛೀರಿಗಳು, ವಿಶವಿವಿದಾ್ಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ವಸಥಾ 
ಸಥಾಗಿತಗೊಯಂಡ ಕಾರಣ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಕುರಿತ ಈ ಸಯಂಶೂೀಧನಗೆ ಕನಾ್ಪಟಕ 
ರಾಜ್ವನುನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟುಟಾಕೂಳಳುಲಾಯಿತು. ಕನಾ್ಪಟಕವನನುೀ 
ಆಯು್ದಕೂಳಳುಲು ಕಾರಣವೆಯಂದರೆ, ನಮಮೂ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಯಂಶೂೀಧನಾ 
ಸಹವತ್ಪಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆೀ ಆಗಿದ್ದರು ಮತುತು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಥಾತ 
ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತತುತುತು ಹಾಗೂ ಎಲಾಲಿ ಅಗತ್ ಮಾಹಿತಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಸಿಗುತತುತುತು. ಇದರಿಯಂದ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಪೂತ್ಪ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುವುದ್ಲಲಿ 
ಎಯಂಬುದು ನಜವಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತಗಳು ನಮಮೂ ವರದ್ಯಲ್ಲಿನ 
ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷಟಾ ಚಿತ್ರಣ ಪಡೆಯುವುದಕಕೆಯಂತೂ ಖಯಂಡಿತ 
ನರವಾದವು. ಹಿೀಗೆ, ಕೂರೊೀನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ-
ಸಯಂಪಕ್ಪದ ಕೂರತೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಅಯಂತರದ ನಯಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ 
ನಮಮೂ ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮುಯಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ವಾಯಿತು.

I.3. ಸಿಂಶ್ವೀಧನಯ ಪರಾಕರಾಯ್
ಸ್ವಸಿಜನಿಕ ಉಪಯವೀಗಕಕೂ ಲಭಯಾವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ 
ಅಿಂಕಅಿಂಶಗಳನುನೆ ಕ್ಲಿಂಕುಷವ್ಗಿ ಪರಿಶಿವೀಲಸ್, 
ಆ ಅಿಂಕಅಿಂಶವನುನೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರತುತು ನೈಜ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜೆ್ತೆ ತ್ಳೆ ಹ್ಕಲ್ಯಿತು.

2ಈ ವರದ್ ತಯಾರಕರ ಪೆೈಕಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಯಂಶೂೀಧಕರು ಕನಾ್ಪಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಹಸಿವಿನ ಕುರಿತು ಸಯಂಶೂೀಧನ ನಡೆಸುತತುದಾ್ದರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 2ರ ಅನುಷಾಠಾನದ ವಾಸತುವಾಯಂಶಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಕಲೆಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಯನುನು ಬಳಸಿಕೂಳಳುಲಾಗಿದ. 
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

II. ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಭಾರತ ದೀಶ, ವಿರೊೀಧಾಭಾಸ ಮತುತು ತಾರತಮ್ದ ಗೂಡಾಗಿಬಟಿಟಾದ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬಡತನ - ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿತಮಿೀರಿದ ಆಹಾರ ಉತಾ್ಪದನ - ಕಡುಹಸಿವು 
ಒಟ್ೂಟಾಟಿಟಾಗೆೀ ಕಾಣಸಿಗುತತುವೆ. ವಿಶವಿದ ಅತದೂಡಡ್ ಜನತಯಂತ್ರ ಎನಸಿಕೂಳುಳುವ ಈ 
ದೀಶದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತತುದ. ಆದಾಗೂ್, 
ವಿಶವಿದಲೆಲಿೀ ಅತಹಚು್ಚ ಹಸಿದ ಹೂಟ್ಟಾಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಹಚಿ್ಚನ ಸಯಂಖ್್ಯ 
ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯಿಯಂದ ಬಳಲುತತುರುವ ಮಕಕೆಳನುನು ಹೂಯಂದ್ರುವ ಕುಖಾ್ತಯೂ 
ಇದಕಿಕೆದ. ವಿಶವಿ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿನ ಕೂೀ-
ಎಫಿಶಯಯಂಟ್ (ದೀಶದ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಯಂಪತತುನ ಹಯಂಚಿಕಯನುನು ಅಳಯುವ 
ಒಯಂದು ಮಾನದಯಂಡ) 0.38 ಆಗಿತುತು. 1995-96ರಲ್ಲಿ 0.43ರಷಿಟಾದ್ದ ಈ 
ಪ್ರಮಾಣ, 2004-05ರ ಹೂತತುಗೆ 0.45ಕಕೆ ಜಿಗಿದ್ತುತು3. 2015ರ ಜಾಗತಕ 
ಸಯಂಪತುತು ವರದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಷಿ್ಪಕ ಆದಾಯ 1 ಮಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  
(ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್) ಗಿಯಂತ ಹಚಿ್ಚರುವ ಅತ ಶ್ರೀಮಯಂತರ ಸಯಂಖ್್ 1,98,000 
ಆಗಿದು್ದ, ಅವರ ಒಟಾಟಾರೆ ಸಯಂಪತುತು 785 ಬಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  (593 ಲಕ್ 
ಕೂೀಟಿ). ಆದರೆ ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ‘ಆಹಾರ ಮತುತು ಕೃಷಿ ಸಯಂಘ’ (ಎಫ್ ಏಓ) 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಜಾಗತಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಪೌಷಿಟಾಕತೆ ವರದ್ 2019’ರ 
ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ 19.44 ಕೂೀಟಿ ಜನರು, ಅಯಂದರೆ 14.5% ಜನಸಯಂಖ್್ 
ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯಿಯಂದ ಬಳಲುತತುದ. ಜೂತೆಗೆ, 15 ರಿಯಂದ 49ರ ಹರೆಯದ 51.4% 
ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ರಕತುಹಿೀನತೆ ಇದ.4 ಈ ಸಮಸ್ಗಳಿಯಂದ ಹೂರಬಯಂದು ಸಮಾನ 
ಮತುತು ಸಮತೊೀಲ್ತ ಪ್ರಗತ ಸಾಧಿಸಲು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ನರವಾಗುತತುವೆ.

ಹಲವಾರು ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ಏಜನಸ್ಗಳು ಮತುತು ತಜ್ಞರ ತಯಂಡವಾದ ಇಯಂಟರ್ 
ಏಜನಸ್ ಆಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಟ್್ಪ  ಗೂ್ರಪ್  ಆನ್ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇಯಂಡಿಕೀಟಸ್್ಪ -
ಎಸ್ ಡಿಜಿs, ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಜಾಗತಕ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಟಾನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದು್ದ, ಮಾರ್್ಪ 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ 
ಆಯೀಗದ 48ನೀ ಅಧಿವೆೀಶನದಲ್ಲಿ ಅವನುನು ಅಯಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದ. ಈ 
ಚೌಕಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಒಟುಟಾ 231 ವಿಶೀಷ ಸೂಚಕಗಳಿವೆ.5 ಭಾರತವು ತನನು ಸುಸಿಥಾರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನಗೆ ಕಯಂಕಣಬದಧಿವಾಗಿದು್ದ, ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು 
ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀತ ಆಯೀಗಕಕೆ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ ಮತುತು ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದ. ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಕುರಿತ ಹಲವಾರು ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾ ಮಟಟಾದ ವೆೀದ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನುನು 
ಪ್ರತನಧಿಸುತತುದ.

3https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2011&locations=IN&start=2011&view=mapHigher GINI Coefficient means higher inequalities.
4https://www.indiafoodbanking.org/hunger
5https://unstats.un.org/ SDG /indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review _Eng.pdf
ದಯವಿಟುಟಾ ಗಮನಸಿ: ಎಸ್ ಡಿಜಿಯ ಜಾಗತಕ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಿಟಾನಲ್ಲಿರುವ ಒಟುಟಾ ಸೂಚಕಗಳ ಸಯಂಖ್್ 247. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಸೂಚಕಗಳನುನು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಪುನರಾವತ್ಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 
6ಉನನುತ ಮಟಟಾದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತ ಕುರಿತು ಗೆಜಟ್ ಸುತೊತುೀಲೆ: http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/Gazette%20notification.pdf

ಎಲ್ಲ 17 ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ಯವೀಜನ ರ್ಪಿಸಲು, 
ಅವನುನೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಹ್ಗ್ ಅವುಗಳ 
ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆ ನಡಸಲು ಭ್ರತವು ಒಿಂದು ವಿಸತೃತ 
ಚೌಕಟಟ್ನುನೆ ಬಳಸ್ಕ್ಳು್ಳತಿತುದೆ.
ಎಲಾಲಿ 17 ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಯೀಜನ ರೂಪಿಸಲು, ಅವನುನು ಅಳವಡಿಸಲು 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತವು ಒಯಂದು ವಿಸತೃತ 
ಚೌಕಟಟಾನುನು ಬಳಸಿಕೂಳುಳುತತುದ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ಕೀಯಂದ್ರ 
ಸಚಿವಾಲಯ/ಇಲಾಖ್ಗಳಿಯಂದ ಸಲಹ-ಸೂಚನ ಪಡೆದು, ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಮತುತು 
ಇತರ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಗತಯ ಮೀಲೆ ನಗಾ ಇಡಲು ರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಸೂಚಕ ಚೌಕಟುಟಾ (ಎನ್ ಐಎಫ್ ) ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ 
ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತುತು. ಈ 

II.1. ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ರತುತು 
ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆಯ ಒಟ್ಟ್ರೆ 
ಚೌಕಟುಟ್

ಸಚಿವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟುಟಾ, ವಿವಿಧ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ನದ್್ಪಷಟಾ ಗುರಿ ಸಾಧನಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಯಂದ್ರುವ ಯೀಜನಗಳ 
ಪ್ರಗತಯನುನು ವೆೈಜ್ಾನಕವಾಗಿ ಅಳಯಲು ನರವಾಗುತತುದ. ಜೂತೆಗೆ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ ತಯಂದ ಹಲವಾರು ಯೀಜನಗಳು ಮತುತು ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳ 
ನೀತ ನರೂಪಕರು ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕತು ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪನ 
ನೀಡುವುದೂ ಸಹ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಿಟಾನ ಗುರಿಯಾಗಿತುತು.

ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮತುತು ಜಾಗತಕ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ ವಿವಿಧ 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದತಾತುಯಂಶ ಸಯಂಸಥಾಗಳೂಯಂದ್ಗೆ 
ಸಮನವಿಯ ಕಾಯ್ಪವಿಧಾನಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು 
ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಾ್ದಗಿದ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೀಯಂದ್ರ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಕಛೀರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಘಟಕವೊಯಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಇದು ಡೆೀಟಾ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಸಮನವಿಯಕಕೆ ಮತುತು ಎಸ್ ಡಿಜಿಯ ಜಾಗತಕ 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಡೆೀಟಾ ಫ�ೀಕಲ್ ಪಾಯಿಯಂಟ್ ನಯಂತೆ ಕಲಸ 
ಮಾಡುತತುದ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವ್ವಸಥಾ ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಹಯಂತಗಳ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಸಥಾಗಳ 
ಸಾಮರ್್ಪ ಹಚಿ್ಚಸಲು ನರವಾಗುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯೂ ಈ ಘಟಕದ ಮೀಲ್ದ.

ಇನೂನುಯಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಯಂಸಥಾಯಯಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ ಸಯಂಖಾ್ಶಾಸತ್ಜ್ಞ ಹಾಗೂ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳ 
ನೀತೃತವಿದಲ್ಲಿರುವ ಉನನುತ ಮಟಟಾದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತ (ಹರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿ)6. 
ದತಾತುಯಂಶ ಮೂಲದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳು ಮತುತು ನೀತ 
ಆಯೀಗದ ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ರಾಗಿರುತಾತುರೆ. ಇತರ ಸಯಂಬಯಂಧಿತ 
ಇಲಾಖ್ಗಳ ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳು ವಿಶೀಷ ಆಹಾವಿನತರಾಗಿರುತಾತುರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಟಾನುನು ವಿಮಶ್ಪಸುವುದು ಮತುತು ಸುಧಾರಿಸುವುದು 
ಇದರ ಕಲಸವಾಗಿರುತತುದ. ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕಗಳ ಮೌಲ್ಮಾಪನಕಕೆ ಬಳಸುವ 
ಹೂಸ ಅರವಾ ಉನನುತೀಕರಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಹರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿಯು 
ಪರಿಶೀಲ್ಸಿ ಅನುಮೊೀದ್ಸುತತುದ. ಜೂತೆಗೆ, ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ 
ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂತ್ರಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಗಳನುನು ರಚಿಸುವ 
ಮತುತು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಿಟಾನ ಸೂಚಕಗಳು ಮತುತು ಮೌಲ್ಮಾಪನ 
ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೀಕಯಂದು ಸಲಹ ನೀಡುವ 
ಅಧಿಕಾರವೂ ಈ ಸಮಿತಗಿದ. ತಾಯಂತ್ರಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಯು ತನನು ಸಲಹಗಳನುನು 
ಹರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಕಕೆ ಅನುಮೊೀದನ ಪಡೆಯಬೀಕು. ತಾಯಂತ್ರಕ 
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಯ ಸಲಹಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ದತಾತುಯಂಶಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ 
ಲಭ್ವಿಲಲಿದ್ದ್ದರೆ, ಹರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿಯು ಅಯಂತಹ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾಯಂತೆ 
ಹೂಸ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗಳನುನು ಕೈಗೊಳಳುಲು ಸಲಹ ನೀಡಬಹುದು. ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ ಮತುತು 
ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳನುನು ಒಳಗೊಳುಳುವ ಉದ್ದೀಶದ್ಯಂದ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು 
ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚಕಗಳ ಸಥಾಳಿೀಕರಣದ ಕುರಿತು 
ಪಾ್ರದೀಶಕ ಕಮಮೂಟಗಳನುನು ನಡೆಸಿದ.

ನಿವೀತಿ ಆಯವೀಗವು ನಿವೀತಿನಿರ್ಪಣೆಗ ಸಲಹೆಗಳನುನೆ 
ನಿವೀಡುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ್ಗಿದು್, ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನುನೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕಕೂ ತರುವ ಹ್ಗ್ ಸಕ್ಸಿರದ ಯವೀಜನ/ 
ಕ್ಯಸಿಕರಾರಗಳನುನೆ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳಿಗ ತಕಕೂಿಂತೆ 
ರ್ಪಿಸುವ ಸಿಂಪೂಣಸಿ ಜವ್ಬ್್ರಿ ಈ ಆಯವೀಗದ 
ಮವೀಲದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಯಂತ್ರಗಳ ನೀತೃತವಿದ ನೀತ ಆಯೀಗವು ನೀತನರೂಪಣೆಗೆ 
ಸಲಹಗಳನುನು ನೀಡುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಯಾಗಿದು್ದ, ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಅನುಷಾಟಾನಕಕೆ 
ತರುವ ಹಾಗೂ ಸಕಾ್ಪರದ ಯೀಜನ/ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳಿಗೆ 
ತಕಕೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸುವ ಸಯಂಪೂಣ್ಪ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಈ ಆಯೀಗದ ಮೀಲ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ದೀಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್್ಪಸುವ ಜೂತೆಗೆ, ವಿವಿಧ 
ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗುರಿ ಸಾಧನಗಳನುನು ತಾಳ 
ಹಾಕುವ ಹೂಣೆ ನೀತ ಆಯೀಗದ್ದೀ ಆಗಿದ.
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II.2. ಸಥಿಳಿವೀಯ ವಯಾವಸಥಿಗಳು
ನಿವೀತಿ ಆಯವೀಗ ಹ್ಗ್ ಅಿಂಕಅಿಂಶ ರತುತು 
ಯವೀಜನ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವ್ಲಯದ ರ್ಲಕ 
ಕವೀಿಂದರಾ ಸಕ್ಸಿರ ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆ ನಡಸ್ದರ್ ಸಹ, 
ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನುನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕಕೂ ತರುವ 
ಅಿಂತಿರ ಜವ್ಬ್್ರಿ ರ್ಜಯಾ ರತುತು ಕವೀಿಂದ್ರಾಡಳಿತ 
ಪರಾದೆವೀಶಗಳ ಸಕ್ಸಿರದೆ್ವೀ ಆಗಿದೆ
ನೀತ ಆಯೀಗ ಹಾಗೂ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಅನುಷಾಠಾನಕಕೆ ತರುವ ಅಯಂತಮ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ರಾಜ್ 
ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಸಕಾ್ಪರದ್ದೀ ಆಗಿದ. ಕಲವು ಸಥಾಳಿೀಯ 
ಸಕಾ್ಪರಗಳು ಇದನುನು ಗಯಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ ಮಟಟಾದ 
ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳು ಮತುತು ಕಾಯ್ಪ ಘಟಕಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನೂನು ಕಲವು 
ರಾಜ್ಗಳು ಸಥಾಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಕುರಿತ ತಳುವಳಿಕ ನೀಡಲು 
ಒಯಂದ್ಷುಟಾ ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಠಾಗಳನುನು ನಡೆಸಿವೆಯಷಟಾೀ. 2018ರ ಫಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 
ನೀತ ಆಯೀಗವೂ ಸಹ ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ಅಳವಡಿಕ ಮತುತು ಅದಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಸಾಮರ್್ಪ ವಧ್ಪನ ಕುರಿತು 
ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಠಾ ನಡೆಸಿದ; ವಿವಿಧ ಯೀಜನಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಳವಡಿಕ ಮತುತು 
ಉತತುಮ ಅಭಾ್ಸಗಳ ಕುರಿತು ಕೀಯಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶದ 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಜೂತೆ ಮಾರ್್ಪ  2018ರಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ಮಟಟಾದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ; 
ವಾ್ಪಾರೊೀದ್್ದಮಗಳ ವಕಾತುರರ ಜೂತೆ ಆಗಸ್ಟಾ 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಟಾ 
ಹಮಿಮೂಕೂಯಂಡಿದ ಹಾಗೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅಳವಡಿಕಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ 
ಟಾಸ್ಕೆ  ಫ�ೀಸ್್ಪ ನ ಸದಸ್ರು ಎರಡೆೀ ಎರಡು ಸಲ ಸಭೆ ಸೀರಿದಾ್ದರೆ.

2019-20ನೀ ಸಾಲ್ನ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು ಸದ್ಕಕೆ ಲಭ್ವಿಲಲಿದ್ದ್ದರೂ, ಸಾಮರ್್ಪ 
ವಧ್ಪನ ಮತುತು ಸಥಾಳಿೀಕರಣಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಠಾಗಳನುನು ನೀತ 
ಆಯೀಗವು ಮುಯಂದುವರೆಸುತತುದ. ಟಾಸ್ಕೆ  ಫ�ೀಸ್್ಪ  ಸದಸ್ರು ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ 
ಸಭೆ ನಡೆಸಬೀಕು ಹಾಗೂ ಹೂೀದ ಬಾರಿಯ ಸಭೆಯಿಯಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಆಗಿರುವ ಗಮನಾಹ್ಪ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿ್ಪಸಬೀಕು. ಭಾರತ ಒಯಂದು 
ಗಣರಾಜ್ವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಯ ಮೀಲೆ ರಾಜ್ 
ಮಟಟಾದಲೂಲಿ ನಗಾ ಇಡಬಹುದು. ಬಹುತೆೀಕ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂಚಕಗಳನುನು 
ಪರಿಶೀಲ್ಸಿದ ನಯಂತರ ನೀತ ಆಯೀಗ ಹಾಗೂ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ 
ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕಕೆಗೆ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು 
ರಾಜ್ಮಟಟಾದ ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖ್ಗಳೀ ಹೂತತುವೆ.

ಇದಕಾಕೆಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರಗಳು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಿಟಾನ 
ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರೆಬೀರೆ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಯಂಡಿರುವುದು 
ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಳಿದುಬಯಂತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತತುರ ಪ್ರದೀಶ 
ರಾಜ್ವು ಬಹುತೆೀಕ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸಯಂಬಯಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕಗಳನುನು ಈಗ 
ಅಸಿತುತವಿದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತ ವ್ವಸಥಾಗೆೀ ಒಪಿ್ಪಸಿದು್ದ, ಸಮಾಲೊೀಚನ, ಒಯಂದೀ 
ರಿೀತಯ ನಮೂನಗಳಲ್ಲಿ ದತಾತುಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ಒಮಮೂತ ಮೂಡಿಸುವ 
ತಯಂತ್ರಗಳು ಇತಾ್ದ್ಗಳ ಗುಣಮಟಟಾ ಹಚಿ್ಚಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತತುದ.7

7Sustainable Development Goals: Vision 2030, Uttar Pradesh, July 2019, available at http://planning.up.nic.in/Go/SDG/VISION%20Doc%20Eng.pdf

ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಮುನನುಡೆಸುವ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ಸಿದಧಿತೆ ಮತುತು 
ಬೀರೆ ರಾಜ್ಗಳ ಜೂತೆಗಿನ ಸಕಿ್ರಯ ಸಹಭಾಗಿತವಿದ ಕುರಿತ ವಿಶಲಿೀಷಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರು ವ್ತಾ್ಸಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತತುವೆ. ಕಲವು ರಾಜ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆ 
ಮೂಲಕ, ಆ ವ್ತಾ್ಸಗಳನುನು ಗಮನಸೂೀಣ. ಆಯಂಧ್ರ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ರಾಜ್ ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖ್ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಆ 
ಇಲಾಖ್ಯು ಒಯಂದು ‘ಧ್ೀಯ ನವ್ಪಹಣಾ ಘಟಕ’ವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದ. ಈ 
ಘಟಕವು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಚಟುವಟಿಕಗಳಿಗೆ ಮಾಗ್ಪದಶ್ಪನ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಹೂಸ 
ದತಾತುಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಹೂತತುರುವ ಹಣಕಾಸು ಮತುತು ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ 
ಇಲಾಖ್ಯ ಜೂತೆಗೂಡಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂತ್ರಕ ಕೀಯಂದ್ರವಾಗಿದ. ಈ 
ಚಟುವಟಿಕಯು ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರದ “ವಿಶನ್ 2029” ರ ಭಾಗವಾಗಿದು್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಚೌಕಟುಟಾ ಮತುತು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದ. ಈ ಧ್ೀಯ ನವ್ಪಹಣಾ ಘಟಕದ ಕಲಸವೆಯಂದರೆ, 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಯ ಕುರಿತು ಕ್ಣಕ್ಣಕೂಕೆ ಮಾಹಿತ ರವಾನಸುವ 
ವ್ವಸಥಾಯಯಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವುದು ಮತುತು ಪ್ರಗತಯ ಕುರಿತು ವಾಷಿ್ಪಕ ವರದ್ 
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ರಾಜ್ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳನೂನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಯಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್್ಪಕ ಸಹಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಚಿಯಂತೆ ಇಲಲಿ.

ಹಿೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಯೀಜನ ರೂಪಿಸಿ, ಅದನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಯಂದ, 
ನೀತ ಆಯೀಗ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಗಳ ಯಾ್ಪಯಂಕಿಯಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯಂಧ್ರ ಪ್ರದೀಶವು 
ಮುಯಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ. ಆದರೆ ಇದಕಕೆ ವ್ತರಿಕತುವಾಗಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ ಒಯಂದು “ನೂೀಡಲ್ ಇಲಾಖ್” (ಹಣಕಾಸು 
ಯೀಜನ ಮತುತು ಹೂಡಿಕ ಇಲಾಖ್)ಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ. ಅವರ ಧ್ೀಯಗಳ 
ಪಟಿಟಾ ಇನೂನು “ಸಿದಧಿವಾಗುತತುದ”. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ-ಆಧಾರಿತ ನಗಾವಣೆ ಮತುತು 
ಜಿಯೀ-ಮಾ್ಪಿಯಂಗ್ ವ್ವಸಥಾ ಸಾಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಚಿ್ಪಸಲಾಗಿದು್ದ, ಅದನುನು 
“ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತತುದ”. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಯಂದೀ ಒಯಂದು ಸಲ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಠಾ ಹಮಿಮೂಕೂಳಳುಲಾಗಿದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೀ ನದ್್ಪಷಟಾ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳಿಲಲಿ. ಛತತುಸ್ ಗಢದ 
ಪರಿಸಿಥಾತಯೂ ಹಾಗೆಯೀ ಇದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸರೆೀ ಇಲಲಿದ ನೂೀಡಲ್ 
ಏಜನಸ್ಯಯಂದಕಕೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಉಸುತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ಡಾ್ಶ್ ಬೂೀಡ್್ಪ  ‘ತಯಾರಾಗುತತುದ’ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಆಧಾರಿತ ಗಾ್ರಮ 
ಪಯಂಚಾಯಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನಯೂ ‘ತಯಾರಾಗುತತುದ’. ಜೂತೆಗೆ, 
“ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಆಧಾರಿತ” ಕಿ್ರೀಡಾ ನೀತ ಹಾಗೂ ಯುವಜನ ಮತುತು ಅಯಂಗವಿಕಲರ 
ನೀತಯೂ ಕೂಡ ‘ತಯಾರಾಗುತತುದ’. ರಾಜ್ಗಳ ಯಾ್ಪಯಂಕಿಯಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರಾ 
ಕಳಗಿರುವ ಜಾಖ್ಪಯಂಡ್, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 2,3, 5, 6, 8, 11 ಮತುತು 16ರ ಕುರಿತು 
ಸಾಮರ್್ಪ ವಧ್ಪನ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೀಳಿದ. ಆದರೆ 
ಬಡತನ ಮಟಟಾ ತೀರಾ ಹಚಿ್ಚದ್ದರೂ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1ರ ಕುರಿತ ಸಾಮರ್್ಪ ವಧ್ಪನ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮ ನಡೆದ್ಲಲಿ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸೂಚಕಗಳನುನು “ಗುರುತಸಿದ್ದೀವೆ” ಹಾಗೂ 
ಡಾ್ಶ್ ಬೂೀಡ್ಪನುನು ಕಾಯ್ಪರೂಪಕಕೆ ತರುತತುದ್ದೀವೆ, ಇದು “ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಮೀಲೆ 
ನಗಾ ಇಡಲು ನರವಾಗುತತುದ” ಎಯಂದು ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರ ಹೀಳುತತುದ.

ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನುನೆ ರುನನೆಡಸುವ ನಿಟಿಟ್ನಲಲ ರ್ಜಯಾಗಳು 
ನಡಸ್ರುವ ಸ್ದಧಿತೆ ರತುತು ಬವೀರೆ ರ್ಜಯಾಗಳ ಜೆ್ತೆಗಿನ 
ಸಕರಾಯ ಸಹಭ್ಗಿತ್ದ ಕುರಿತ ವಿಶಲವೀಷಣೆಯಲಲ 
ಹಲವ್ರು ವಯಾತ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ಣಸ್ಗುತತುವ.
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ಕೀರಳ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1 ಸೀರಿದಯಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿೀ ಯಶಸುಸ್ ಕಯಂಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಟಾ ತರಬೀತ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ್ವೆ, ಹಿಯಂದ್ನ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಒಯಂದು 
ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ, ಕೀವಲ ಸಕಾ್ಪರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ಎಲಾಲಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಗೂ ಸಾಮರ್್ಪ ವಧ್ಪನ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಸೀರಿಸಿಕೂಳಳುಲಾಗಿದ. ಇನೂನುಯಂದು ಮುಯಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ವಾದ 
ತಮಿಳುನಾಡು, ಒಯಂದು ಉನನುತ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಿತ (ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ) 
ಸಾಥಾಪಿಸಿದು್ದ, ರಾಜ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೀವಕರಾದ ಮುಖ್ 
ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳು ಈ ಸಮಿತಯನುನು ಮುನನುಡೆಸುತಾತುರೆ. ಈ ಸಮಿತಯು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಯ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತತುದ. ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ವು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅಳವಡಿಕಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಹಣಕಾಸು ಮತುತು ಯೀಜನಾ 
ಇಲಾಖ್ಗೆ ವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಯುಎನ್ ಡಿಪಿಯ ಭಾರತೀಯ ಶಾಖ್ಯಯಂದ್ಗೆ 
ಕೈಜೂೀಡಿಸಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸಮನವಿಯ ಕೀಯಂದ್ರವೊಯಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದ. ಜೂತೆಗೆ 
ಧ್ೀಯಗಳ ಪಟಿಟಾಯಯಂದನುನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚಕಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಕಿ್ರಯಾ ಯೀಜನಯಯಂದನುನು ರೂಪಿಸಿದ ಹಾಗೂ 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು ಮೌಲ್ಮಾಪನ ಚೌಕಟ್ೂಟಾಯಂದನುನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತುದ. ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರವು ಎಲಾಲಿ ಸಕಾ್ಪರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳಿಗೆ 
ಸಾಮರ್್ಪ ವಧ್ಪನ ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಠಾಗಳನುನು ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ಗುರಿಗಳನುನು ರಾಜ್ ಬಜಟ್ ನೂಯಂದ್ಗೆ ಸೀರಿಸಲಾಗಿದ. ಕುತೂಹಲದ 
ವಿಷಯವೆಯಂದರೆ, ಕೀವಲ 50% ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೀಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧನಗೆ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೀಷ 
ಹಣಕಾಸು ವ್ವಸಥಾ ಮಾಡಿಕೂಯಂಡಿವೆ.

ನ್ವು ಸಿಂಶ್ವೀಧನ ಕೈಗ್ಿಂಡ ರ್ಜಯಾವ್ದ 
ಕನ್ಸಿಟಕದಲಲ ರುಖಯಾ ಕ್ಯಸಿದಶಿಸಿಗಳ 
ನವೀತೃತ್ದಲಲ ರ್ಜಯಾರಟಟ್ದ ಸಲಹ್ 
ಸಮಿತಿಯಿಂದನುನೆ ರಚಿಸಲ್ಗಿದೆ, ಹೆಚುಚುವರಿ 
ರುಖಯಾ ಕ್ಯಸಿದಶಿಸಿಗಳ ನವೀತೃತ್ದಲಲ 
ರ್ಜಯಾರಟಟ್ದ ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆ ರತುತು ಸರನ್ಯ 
ಸಮಿತಿಯಿಂದನುನೆ ರ್ಪಿಸಲ್ಗಿದೆ ಹ್ಗ್ 
ಸ್ಚಕಗಳನುನೆ ನಿಗದ್ಪಡಿಸುವ ರ್ಲಕ 
ರ್ಜಯಾದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನುನೆ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿವೃತತು 
ನ್ಗರಿಕ ಸವೀವ್ದ್ರರ ನವೀತೃತ್ದಲಲ 17 ಧಯಾವೀಯ 
ಸಮಿತಿಗಳನುನೆ ರಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಕನ್ಸಿಟಕ: ನಾವು ಸಯಂಶೂೀಧನ ಕೈಗೊಯಂಡ ರಾಜ್ವಾದ ಕನಾ್ಪಟಕವು ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿದ. ಕನಾ್ಪಟಕದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಯೀಜನಾ ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನ 
ಇಲಾಖ್ಯು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಯೀಜನ, ಅನುಷಾಠಾನ ಮತುತು ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ 
ಜಾಲದ ಉಸುತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೂಯಂಡಿದ. ಯೀಜನಗಳ ಪ್ರಗತಯ ಕುರಿತು ನೀತ 
ಆಯೀಗಕಕೆ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಈ ಇಲಾಖ್ಯದೀ ಆಗಿದ.

ರಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚನ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ನೀಡಬೀಕು ಹಾಗೂ 
ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಮಸ್ಗಳು, ಸಾಮರ್್ಪ ಮತುತು ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನುನು ರಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೀಕು ಎಯಂಬ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ 
ಸಕಾ್ಪರ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತತುದ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಚಟುವಟಿಕಗಳ 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೀಷ ತಾಯಂತ್ರಕ ಘಟಕವೊಯಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದಾ್ದರೆ. 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಯ ಧ್ೀಯ, ಗುರಿಗಳು, ಸೂಚಕಗಳು, ಮತತುತರ ವಿಷಯಗಳ 
ಕುರಿತು ಎಲಾಲಿ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಮಾಹಿತ ನೀಡಲು, ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ 
ನಡೆಸಲು ಮತುತು ಪ್ರಗತ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಯಂದು ಒಯಂದು 
ವಿಶೀಷ ಪೊೀಟ್ಪಲ್ 8 ಸೃಷಿಟಾಸಲಾಗಿದ. ಮುಖ್ ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳ ನೀತೃತವಿದಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಮಟಟಾದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಯಯಂದನುನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ, ಹಚು್ಚವರಿ ಮುಖ್ 
ಕಾಯ್ಪದಶ್ಪಗಳ ನೀತೃತವಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಮಟಟಾದ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು 
ಸಮನವಿಯ ಸಮಿತಯಯಂದನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ ಹಾಗೂ ಸೂಚಕಗಳನುನು 
ನಗದ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲು ನವೃತತು 
ನಾಗರಿಕ ಸೀವಾದಾರರ ನೀತೃತವಿದಲ್ಲಿ 17 ಧ್ೀಯ ಸಮಿತಗಳನುನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದ. ಎಲಾಲಿ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟಟಾ ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳೂ ಸಹ 
ಯೀಜನಾ ಇಲಾಖ್ಯ ನರವು ಪಡೆದು ಎಸ್ ಡಿಜಿಯ ಧ್ೀಯ ಮತುತು 
ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ತಕಕೆಯಂತೆ ತಮಮೂತಮಮೂ ಯೀಜನಗಳನುನು ರೂಪಿಸಿದು್ದ, 2022 

8https://planning.karnataka.gov.in/info-2/Human+Development+Division/Sustainable+Development+Goals/en
9https://karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Revised%20 SDG %20Introduction%2006122019.pdf
10https://planning.karnataka.gov.in/info-3/Idea+Crowd+Sourcing+Platform/en

ರಿಯಂದ 2030ನೀ ಸಾಲ್ನವರೆಗೆ ಅದಕಕೆ ಬೀಕಾಗುವ ಬಜಟಟಾನೂನು ಅಯಂದಾಜಿಸಿವೆ.9

ಜನಗಳ ವಿಚಾರ ವಿನಮಯ ವೆೀದ್ಕ (ಐಡಿಯಾ ಕ ್ೌರಡ್  ಸೂೀಸಿ್ಪಯಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಪ )10 ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರದ ಇನೂನುಯಂದು ವಿಶೀಷ ಮುಯಂದೂಡಗು. ಈ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವೆೀದ್ಕಯ ಮೂಲಕ ಎಲಾಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ 
ಜನಸಾಮಾನ್ರು ತಮಮೂ ಸಲಹಗಳನುನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವೆೀದ್ಕ ಎಷುಟಾ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಎಷುಟಾ ಯಶಸುಸ್ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಯಂಬುದು ಈ ವರದ್ಯ 
ಪರಿಧಿಯ ವಿಷಯವಲಲಿ. ಆದರೆ ಒಟಾಟಾರೆ ಪ್ರಗತಯ ದೃಷಿಟಾಯಿಯಂದ 
ಹೀಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಕಕೆ ಬೀರೆಬೀರೆ ಸೂಚಕಗಳ ಅನುಸಾರ ಕನಾ್ಪಟಕದ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇಯಂಡಿಯಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 36 ರಿಯಂದ 88% ನಡುವೆ ಇದ. (ಹಚಿ್ಚನ 
ಮಾಹಿತಗೆ, ಮುಯಂದ ಬರಲ್ರುವ “ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1,2 ಮತುತು 5: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ 
ಸಿಥಾತಗತ” ವಿಭಾಗ ನೂೀಡಿ). ಒಟಾಟಾರೆ ಕಾಯ್ಪದಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಾ್ಪಟಕ ರಾಜ್ವು 
52% ಪ್ರಗತ ಸಾಧಿಸಿದ.

II.3. ಬವೀರೆ ಪ್ಲುದ್ರರು
ಕವೀಿಂದರಾ ರತುತು ರ್ಜಯಾ/ಕವೀಿಂದ್ರಾಡಳಿತ ಸಕ್ಸಿರಗಳು 
ಹ್ಗ್ ಸಕ್ಸಿರಿ ಸಿಂಸಥಿಗಳ ಹೆ್ರತುಪಡಿಸ್, ಇನುನೆಳಿದ 
ಬಹುತೆವೀಕ ಪ್ಲುದ್ರರು ಎಸ್ ಡಿಜ 1 ಹ್ಗ್ ಇತರ 
ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆ ರತುತು ಅಳವಡಿಕಯಲಲ 
ತೆ್ಡಗಿಸ್ಕ್ಿಂಡಿದ್್ರೆ.  ದೆವೀಶಿವೀಯ ರತುತು ವಿದೆವೀಶಿ 
ಎನ್ ಜಓಗಳು ಹ್ಗ್ ಕಲವು ಧ್ಮಿಸಿಕ ಸಿಂಸಥಿಗಳೂ 
ಅದರ ಭ್ಗವ್ಗಿವ.
ಕೀಯಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಸಕಾ್ಪರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳ 
ಹೂರತುಪಡಿಸಿ, ಇನುನುಳಿದ ಬಹುತೆೀಕ ಪಾಲುದಾರರು ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1 ಹಾಗೂ ಇತರ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು ಅಳವಡಿಕಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಯಂಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾ್ಪರೆೀತರ ಸೀವಾ ಸಯಂಸಥಾಯಾದ ಆಕ್ಸ್ ಫಾಮ್ ಹಾಗೂ 
ಆಕ್ನ್ಏಡ್ ಇಯಂಡಿಯಾ, ಸೀವ್ ದ ಚಿಲಡ್ರನ್  ಮುಯಂತಾದ ಸಯಂಘಟನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇನೂನು ಕಲವು ದೀಶೀಯ ಎನ್ ಜಿಓಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾಮಿ್ಪಕ 
ಸಯಂಘಟನಗಳು ಯಾವುದೀ ನದ್್ಪಷಟಾ ಚಟುವಟಿಕಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಕೂಯಂಡಿಲಲಿವಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತಳಸಥಾರದ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ 
ಗೊತತುರುವುದರಿಯಂದ, ಅವರೂ ಸಹ ಕಲವು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸಯಂಬಯಂಧಿತ 
ಚಟುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾ್ದರೆ.
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ಸುಸ್ಥಿರ ಭ್ರತಕ್ಕೂಗಿ

ಸುಸ್ಥಿರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುರಿಗಳು



ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

ಬವೀರೆಬವೀರೆ ಸಿಂಸಥಿಗಳನುನೆ ಒಟುಟ್ಗ್ಡಿಸಲು 
ಸ್ಧಯಾವ್ದರ್ ಸಹ, ಸಥಿಳಿವೀಯ ರತುತು ರ್ಷಟ್ರರಟಟ್ದ 
ಸಕ್ಸಿರಿ ಸಿಂಸಥಿಗಳಲಲ  ಎನ್ ಜಓಗಳು ಹ್ಗ್ 
ವಿಶ್ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನುನೆ ತೆ್ಡಗಿಸ್ಕ್ಳ್ಳಲು 
ಉತ್ಸ್ಹದ ಕ್ರತೆಯಿದ್ಿಂತೆ ಕ್ಣುತಿತುದೆ.
ಹಿೀಗೆ ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಸಯಂಸಥಾಗಳನುನು ಒಟುಟಾಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ವಾದರೂ ಸಹ, 
ಸಥಾಳಿೀಯ ಮತುತು ರಾಷಟ್ಮಟಟಾದ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾಸ್ಹದ 
ಕೂರತೆಯಿದ್ದಯಂತೆ ಕಾಣುತತುದ. ಎನ್ ಜಿಓಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಲಯಗಳನುನು 
ತೊಡಗಿಸಿಕೂಳಳುಲು, ಇಲಲಿವೆೀ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾಜಶಾಸಿತ್ೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವಶಾಸಿತ್ೀಯ ಒಳನೂೀಟಗಳನುನು ಹಚೆ್ಚಚು್ಚ 
ಬಳಸಿಕೂಳಳುಲು ಅವರು ಯಾವುದೀ ಉತಾಸ್ಹ ತೊೀರುತತುಲಲಿ. ಆದರೆ 
ಸಕಾ್ಪರೆೀತರ ಸಯಂಸಥಾಗಳು ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಜೂತೆಗೆ, ಅದರಲೂಲಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ 
ಯುಎನ್ ಡಿಪಿಯ ಜೂತೆ, ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಗಿಯಂತ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುತತುವೆ.

ಜೂತೆಗೆ, ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಹಚು್ಚ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದೂ ಸಹ 
ಸಕಾ್ಪರೆೀತರ ಸಯಂಸಥಾಗಳೀ. ಅದಕಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳಯಂದರೆ, 
ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತ ಆರ್ ಐಎಸ್  ಕಾಯ್ಪಯೀಜನ (ಆಕ್ನ್ಏಡ್ 
ಇಯಂಡಿಯಾ), ಮತುತು ಗಾ್ರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಯಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತು 
ಕಾಯ್ಪವಿಧಾನಗಳು (ಡೆವಲಪ್ ಮಯಂಟ್ ಆಲಟಾನೀ್ಪಟಿವ್ಸ್ ಗೂ್ರಪ್). ಇವೆರಡೂ 
ಸಯಂಸಥಾಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸಿಥಾತಗತಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶಲಿೀಷಿಸಿವೆ. 

ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕಗೆ ದೀಶದಾದ್ಯಂತ ಒಯಂದೀ ತೆರನಾದ ಚೌಕಟಟಾನುನು 
ಅನುಸರಿಸಿಲಲಿ, ಯೀಜನಗಳಿಗೆ ವ್ವಸಿಥಾತ ಧನಸಹಾಯದ ಕೂರತೆಯಿದ ಮತುತು 
ಎನ್ ಜಿಓಗಳ ಜ್ಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಲವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೂಳುಳುವಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಪರಿ 
ಸಯಂಸಥಾಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಮೊದಲನೀ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ11 
ಗುರುತಸಲಾಗಿದ. ಇನುನು ಎರಡನೀ ವರದ್ಯು12 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಿಗೆ 
ವಿನಯೀಗಿಸುತತುರುವ ಹಣಕಾಸಿನತತು ಗಮನಹರಿಸುತತುದ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಗಳು 
ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷುಟಾ ಹಣ ವಿನಯೀಗಿಸದೀ ಇರುವ ಸಯಂಗತ ಕಣಿಣುಗೆ 
ರಾಚುತತುದ ಎಯಂದು ಈ ವರದ್ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸುತತುದ. ಕೀವಲ ಅಧ್ಪದಷುಟಾ ರಾಜ್ಗಳು 
ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗುರಿ ಸಾಧನಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಗತಯ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಿೀಸಲ್ಟಿಟಾವೆ.

11available at www.thebetterindia.com/sustainable-development-goals. 
12available at www.devatt.org
13See http://championsofchange.gov.in/ 

II.4. ರಹತ್್ಕ್ಿಂಕ್ಷೆಯ 
ಜಲೆಲಗಳ ಯವೀಜನ
‘ರಹತ್್ಕ್ಿಂಕ್ಷೆಯ ಜಲೆಲಗಳ ಪರಿವತಸಿನ’ 
ಉಪಕರಾರವು ದೆವೀಶದ 28 ರ್ಜಯಾಗಳಲಲರುವ 117 
ಜಲೆಲಗಳ ಸ್ಮ್ಜಕ-ಆರ್ಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನುನೆ 
ಸುಧ್ರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆ್ಿಂದ್ದೆ.
‘ಮಹತಾವಿಕಾಯಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಪರಿವತ್ಪನ’ ಉಪಕ್ರಮವು ದೀಶದ 28 
ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ 117 ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್್ಪಕ ಸಿಥಾತಗತ ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಗುರಿ ಹೂಯಂದ್ದ. ಇದು ಕೀಯಂದ್್ರೀಯ ಏಜನಸ್ಯಯಂದರ ಆದೀಶದ ಮೀರೆಗೆ ನೀತ 
ಆಯೀಗ ಕೈಗೊಯಂಡಿರುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂರು 
ಪ್ರಮುಖ ಸಿದಾಧಿಯಂತಗಳಯಂದರೆ - ಸಹರತ (ರಾಜ್ ಮತುತು ಕೀಯಂದ್ರದ 
ಯೀಜನಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಮತ), ಸಹಭ್ಗಿತ್ (ನಾಗರಿಕರು, ಜಿಲಾಲಿ ತಯಂಡಗಳು 
ಹಾಗೂ ಕೀಯಂದ್ರ & ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವಿ), ಮತುತು ಸ್ಪಧಸಿ (ಜಿಲೆಲಿಗಳ 
ನಡುವೆ ಸ್ಪಧ್ಪ). ರಾಜ್ಗಳೀ ಮುಯಂದ ನಯಂತು ನಡೆಸುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 
ಪ್ರತಯಯಂದು ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಾಮರ್್ಪಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಆ ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಶೀಘ್ರ 
ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತನುಸುತತುದ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 5 ಮುಖ್ ವಿಷಯಗಳತತು ಗಮನ ಹರಿಸುತತುದ. ಅವೆಯಂದರೆ - 
ಆರೊೀಗ್ & ಪೌಷಿಟಾಕತೆ, ಶಕ್ಣ, ಕೃಷಿ & ಜಲಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳು, ಆರ್್ಪಕ 
ಸಹಭಾಗಿತವಿ & ಕೌಶಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕಯ್ಪಗಳು. 
ಜನಸಾಮಾನ್ರ ಜಿೀವನಮಟಟಾ ಹಾಗೂ ಆರ್್ಪಕ ಪ್ರಗತಯ ಮೀಲೆ ಈ ಐದೂ 
ಅಯಂಶಗಳು ನೀರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತತುವೆ. ಈ ಕುರಿತ 81 ದತಾತುಯಂಶಗಳ ಮೀಲೆ 
ಒಯಂದು ವಿಶಷಟಾ ಡಾ್ಶ್ ಬೂೀಡ್್ಪ  ಮೂಲಕ ನರಯಂತರವಾಗಿ ನಗಾ 
ಇಡಲಾಗುತತುದ.13

ಪಟಿಟಾ 1.1: ವಿಷಯಗಳು, ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ,ಮತುತು 
ದತಾತುಯಂಶಗಳ ಸಯಂಖ್್

ವಿಷಯ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ದತಾತುಯಂಶಗಳು
ಆರೊೀಗ್ & ಪೌಷಿಟಾಕತೆ 30% 31
ಶಕ್ಣ 30% 14
ಕೃಷಿ & ಜಲ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳು

20% 12

ಆರ್್ಪಕ ಸಹಭಾಗಿತವಿ 05% 06
ಕೌಶಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 05% 10
ಮೂಲ ಸೌಕಯ್ಪಗಳು 10% 08
ಒಟುಟಾ 100% 81

ತಮಮೂ ಸಾಮರ್್ಪವನುನು ಹಚೆ್ಚಚು್ಚ ಬಳಸಿಕೂಳಳುಲ್ ಎಯಂಬ ಉದ್ದೀಶದ್ಯಂದ, ಈ 
ಉಪಕ್ರಮವು ಆರ್್ಪಕ ಬಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಗೆ 
ಹಚಿ್ಚನ ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹ ನೀಡುತತುದ. ಮೊದಲು ತಮಮೂ ರಾಜ್ದಲೆಲಿೀ ಅತು್ತತುಮ ಜಿಲೆಲಿ 
ಯಾವುದ್ದಯೀ ಅದರ ಮಟಟಾಕಕೆ ಬಳದು, ನಯಂತರ ಸ್ಪಧಾ್ಪತಮೂಕ ಹಾಗೂ 
ಸಹಕಾರಿ ಮನೂೀಭಾವದೂಯಂದ್ಗೆ ಬೀರೆಯವರಿಯಂದ ಕಲ್ತು ರಾಷಟ್ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ 
ಗುರುತಸಿಕೂಳುಳುವಯಂತೆ ಈ ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸಲಾಗುತತುದ.

49 ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ಪಕ್ಮತೆ ಸೂಚಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಯಯಂದು ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಪುರಾವೆ-ಆಧಾರಿತ ಶ್ರೀಯಾಯಂಕವನುನು ನಧ್ಪರಿಸಲಾಗುತತುದ.14 ಜಿಲೆಲಿಗಳ 
ಸಾಮರ್್ಪಕಕೆ ಇಯಂಬು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಯನುನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಅದೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀರೆ ಜಿಲೆಲಿಗಳೂಯಂದ್ಗೆ ತಾಳ ಹಾಕಿ, ಹಿಯಂದುಳಿದ್ರುವ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು ಮುನುನುಗುಗೆವಯಂತೆ ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸುವುದೀ ಇದರ ಉದ್ದೀಶವಾಗಿದ.

06



ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1, 2 ಮತುತು 5ರ ನಡುವಿನ ಸಮಾನ ಗುಣವೆಯಂದರೆ, ಆ ಮೂರು 
ಗುರಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆೀ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬೀಕಿರುವ 
ತೊಯಂದರೆಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಡಿಸಯಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನೀತ ಆಯೀಗವು, 
ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾ ಮತುತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರ ಜೂತೆಗೂಡಿ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇಯಂಡಿಯಾ 
ಸೂಚಕ: ತಳಮಟಟಾದ ವರದ್ 2018 ಮತುತು ಡಾ್ಶ್ ಬೂೀಡ್್ಪ  (ಎಸ್ ಡಿಜಿಐಐII 
2018) ಅನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ, 
ರಾಜ್ಗಳು/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಪ್ರಗತಯನುನು ಅಳಯಲು, 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಐಐII ಅನುನು ಸಮಗ್ರ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ. 
ಸೂಚ್ಯಂಕವು, 13 ಧ್ೀಯಗಳು ಮತುತು 39 ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ, 62 
ಆದ್ತೆಯ ಸೂಚಕಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿದ. ಈ ಬೀಸ್ ಲೆೈನ್ ವರದ್ಯು, 
ಆದ್ತೆಯ ಸೂಚಕಗಳನುನು ಆರಿಸಲು ಆಧಾರವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದ, ಡೆೀಟಾ 
ಸವಾಲುಗಳು, ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಯೀಜನಗಳು ಮತುತು ಕೂರತೆಗಳನುನು 
ಗುರುತಸುತತುದ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೂಯಂಡು, ರಾಜ್ 
ಸಕಾ್ಪರಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಸಾಥಾನ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ 
ಆರೊೀಗ್ಕರ ಪೆೈಪೊೀಟಿ ಮೂಡುವಯಂತೆ ಮಾಡುತತುದ.

ಮುಯಂದ್ನ ವರದ್ಯಾದ ‘ಭಾರತದ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ 
2019’ (ಎಸ್ ಡಿಜಿಐಐII 2019), ಮೊದಲ ಆವೃತತುಗಿಯಂತ ಚೆನಾನುಗಿತುತು. 
ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸೂಚಕಗಳನುನು ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮದ ಅನುಷಾಠಾನ 

III. ಎಸ್ ಡಿಜ 1, 2 ರತುತು 5: ಭ್ರತದಲಲ 
ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

14See https://niti.gov.in/sites/default/files/2018-12/FirstDeltaRanking-May2018- AspirationalRanking.pdf

III.1. ಎಸ್ ಡಿಜ #1:  ಎಲೆಲಡ 
ಎಲ್ಲ ಬಗಯ ಬಡತನವನುನೆ 
ಕ್ನಗ್ಣಿಸುವುದು (2030ರ 
ಹೆ್ತಿತುಗ ಕಡುಬಡತನವನುನೆ 
ಹೆ್ವೀಗಲ್ಡಿಸುವುದು (ದ್ನಕಕೂ 
1.25 ಡ್ಲರ್ ಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ 
ಹಣದಲಲ ಬದುಕುತಿತುರುವ    
ಜನ))
1993ರಿಿಂದ್ವೀಚೆಗ, ವಷಸಿಗಳು ಕಳೆದಿಂತೆ, ಬಡತನದ 
ರಟಟ್ ಇಳಿಯುತಿತುರುವುದನುನೆ ಡವೀಟ್ 
ತೆ್ವೀರಿಸ್ದರ್, ಒಿಂದು ಅಿಂದ್ಜನಿಂತೆ, 21.9 % 
ಭ್ರತದ ಜನಸಿಂಖ್ಯಾ, ಇಿಂದ್ಗ್ ಬಡತನ 
ರೆವೀಖ್ಗಿಿಂತ ಕಳಗಿದೆ.
ಏಪಿ್ರಲ್ 2020ರಿಯಂದ, ಕೂೀವಿಡ್ -19 ಬಕಕೆಟುಟಾ ಮತುತು ಅಗತ್ ಸೀವೆಗಳನುನು 
ಹೂರತುಪಡಿಸಿ (ಎಲಲಿ ಬಗೆಯ ರಸತು, ರೆೈಲು ಮತುತು ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯನುನು 
ಬಟುಟಾ, ಮುಖ್ವಾಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಚಿಲಲಿರೆ ಆಹಾರ 
ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತುತು ಡೆಲ್ವರಿ ಸೀವೆಗಳು) ಉಳಿದಲಲಿ ಆರ್್ಪಕ 
ಚಟುವಟಿಕಗಳನುನು ನಲ್ಲಿಸುವಯಂತೆ ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರ ಏಕಪಕ್ಷಿೀಯವಾಗಿ ಹೀರಿದ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಯಂದ, ಭಾರತದ ಆರ್್ಪಕತೆ ನಲಕಚಿ್ಚದ. ಲಕಾಯಂತರ ವಲಸ ಮತುತು 
ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಕಾಮಿ್ಪಕರ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಗೆ ಕಲುಲಿ ಬದ್್ದದ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1ರ 
ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪಲು, ಅಯಂದುಕೂಯಂಡದ್ದಕಿಕೆಯಂತ ಹಚು್ಚ ಸಮಯ 
ಬೀಕಾಗಬಹುದು.
1993ರಿಯಂದ್ೀಚೆಗೆ, ವಷ್ಪಗಳು ಕಳದಯಂತೆ ಬಡತನ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತತುದ ಎಯಂದು 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು  ಹೀಳುತತುವೆಯಾದರೂ, ಒಯಂದು ಅಯಂದಾಜಿನಯಂತೆ, 21.9% 

ಭಾರತದ ಜನಸಯಂಖ್್, ಇಯಂದ್ಗೂ ಬಡತನ ರೆೀಖ್ಗಿಯಂತ ಕಳಗಿದ. ಎಸ್ ಡಿಜಿಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಗಡುವಿನೂಳಗೆ (ಅಯಂದರೆ 2030ರ ವೆೀಳಗೆ), ಅದನುನು 10.95%ಗೆ 
ಇಳಿಸಬೀಕಯಂಬುದು ಹೂಸ ಗುರಿಯಾಗಿದ. ಇದರ ಸಿಥಾತಗತಯ ವಿಷಯಕಕೆ ಬಯಂದರೆ, 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇರುವಯಂತಹ ಸಕಿ್ರಯ ನೀತಗಳು ಇಲಲಿವೆೀ 
ಜಾಗೃತಯ ಬಗೆಗೆ, ರಾಜ್ಗಳು/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ 
ವ್ತಾ್ಸಗಳಿದು್ದ, ಇದು, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1ಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ, ರಾಜ್ಗಳ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ಮತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಅಪೂಣ್ಪ ಡೆೀಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷಟಾವಾಗುತತುದ. 100ರ 
ಸೂಚಕವನುನು, ಪೂತ್ಪಯಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದುದರ ಗುರುತಾಗಿ ಬಳಸಿಕೂಯಂಡು, 
ತಮಿಳುನಾಡು 76 ಅಯಂಕಗಳೂಯಂದ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದ, ಕೀರಳ (64) ಮತುತು 
ಈಶಾನ್ ರಾಜ್ಗಳಾದ ಮಿಜೂೀರಾಯಂ (71) ಮತುತು ತ್ರಪುರಾ (71) ಅದಕಕೆ 
ಹತತುರದಲೆಲಿೀ ಇವೆ. ನಡುವಿನ ಸಾಥಾನ ಗಿಟಿಟಾಸಿಕೂಯಂಡ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ (48), 
ಉತತುರ ಪ್ರದೀಶ (48), ಬಹಾರ (45), ಮಧ್ಪ್ರದೀಶ (44) ಹಾಗೂ ನಾವು 
ಗಮನಹರಿಸುತತುರುವ ರಾಜ್ವಾದ ಕನಾ್ಪಟಕ (45) ಸೀರಿವೆ. ಬರಿೀ 37 ಅಯಂಕ 
ಪಡೆದುಕೂಯಂಡು, ಜಾಖ್ಪಯಂಡ್  ಕಳಗಿನ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದ. ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪುದುಚೆೀರಿ 61 ಅಯಂಕ ಪಡೆದು ಪಟಿಟಾಯಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ದ. ಆದರೆ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ ರಾಜಧಾನ ಪ್ರದೀಶ (ದಹಲ್ ಮತುತು ಸುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೀಶ) ಬರಿೀ 30 
ಅಯಂಕ ಪಡೆದ್ದ. ದಾದಾ್ರ ಮತುತು ನಗರ್ ಹವೆೀಲ್ 21 ಅಯಂಕ ಪಡೆದು ಕಳಪೆ 
ಪ್ರದಶ್ಪನ ನೀಡಿದ. ಗಮನಸಳಯುವ ಸಯಂಗತಯಯಂದರೆ, ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೀಶವಾದ ಚಯಂದ್ೀಗಢವು, ಬೀರೆ ಕಲವು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ಸಾಧನ 
ತೊೀರಿದ್ದರೂ, ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನಯಲ್ಲಿ ಕೀವಲ 39 ಅಯಂಕ ಪಡೆದುಕೂಯಂಡಿದ. 
ಕಲವು ಸಣಣು ರಾಜ್ಗಳು/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳು ಚೆನಾನುಗಿಯೀ ಕಲಸ 
ಮಾಡಿವೆ. ಗೊೀವಾದ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ 5.09% ಮಯಂದ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಡತನದಲ್ಲಿ 
ಬದುಕುತತುದ್ದರೆ. ಅಯಂಡಮಾನ್ ಮತುತು ನಕೂೀಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಯಂರವರ ಸಯಂಖ್್ ಬರಿ 
1%ನಷಿಟಾದ.

ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಿಟಾನಯಂದ (ಎನ್ ಐಎಫ್) ನೀರವಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಕೂಳಳುಲಾಗಿತುತು. ಉಳಿದ 20 ಸೂಚಕಗಳು, ಎನ್ ಐಎಫ್ ಸೂಚಕಗಳ 
ಮಾಪ್ಪಡಿಸಿದ ಆವೃತತುಯಾದರೆ, ಇನುನುಳಿದ 12 ಸೂಚಕಗಳನುನು, ನೀತ 
ಆಯೀಗವು, ಕೀಯಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತುತು. 
ಸೂಚಕಗಳ ಈ ಜೂೀಡಣೆಯು, ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅಳವಡಿಕಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಸಾಧನ ಹೀಗಿದ ಎಯಂದು ತಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳ ನಡುವೆ 
ಹೂಯಂದಾಣಿಕ ಮೂಡಿಸಲು ನರವಾಗುತತುದ ಎಯಂಬ ನರಿೀಕ್ಷೆಯಿತುತು.

ಮತೊತುಯಂದು ಗಮನಾಹ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯಯಂದರೆ, ಧ್ೀಯಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತುತು 
ಸೂಚಕಗಳ ವಿಶಾಲ ವಾ್ಪಿತು. ಮೊದಲ ಆವೃತತುಯಲ್ಲಿ, 12, 13 ಮತುತು 14ನೀ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸೀರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಎನ್ ಐಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಕತುವಾದ ಸೂಚಕಗಳು 
ಇಲಲಿದ್ದರಿಯಂದ, ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರಗಳಿಗೆ ಸಾಥಾನ ನೀಡುವ 17ನೀ ಗುರಿಯನುನು 
ಎರಡನೀ ಸುತತುನಯಂದ ಕೈಬಡಲಾಗಿದ. ಜೂತೆಗೆ, ಎಸ್ ಡಿಜಿಐಐII 2018ರಲ್ಲಿ, 39 
ಗುರಿಗಳು ಮತುತು 62 ಸೂಚಕಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಎಸ್ ಡಿಜಿಐಐII 2019ರಲ್ಲಿ 54 
ಗುರಿಗಳು ಮತುತು 100 ಸೂಚಕಗಳಿವೆ. ಒಟಾಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 3, 6, 7, 9 
ಮತುತು 11ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಪ ಪ್ರಗತ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೂತೆಗೆ, ಭಾರತದ 
ಸಾಧನಯು ಸುಧಾರಿಸಿದು್ದ, 57ರಿಯಂದ 60ಕಕೆ ಜಿಗಿದ್ದ. ಆದರೂ, 1, 2 ಮತುತು 5ನೀ 
ಗುರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇನೂನು ಸಾಕಷುಟಾ ಕಲಸ ಉಳಿದುಕೂಯಂಡಿದ.
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

III.2. ಎಸ್ ಡಿಜ #2: ಹಸ್ವನುನೆ 
ಕ್ನಗ್ಣಿಸುವುದು, ಆಹ್ರ 
ಭದರಾತೆ ಸ್ಧಿಸುವುದು       
ರತುತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗ          
ಒತುತು ನಿವೀಡುವುದು

ಹಸಿವಿನಯಂದ ಬಳಲುತತುರುವ 19.5 ಕೂೀಟಿ ಜನರನುನು ಹೂಯಂದ್ರುವ ಭಾರತವು, 
2030ಕಕೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 2 ಅನುನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಯಂದು ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ 
ಆಹಾರ ಮತುತು ಕೃಷಿ ಸಯಂಘಟನ (ಎಫ್ ಏಓ) ಅಯಂದಾಜಿಸಿದ. ಪೊೀಷಕಾಯಂಶದ 
ಕೂರತೆಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು (ಕಡಿಮ ತೂಕದ ಮತುತು ಬಳವಣಿಗೆ 
ಹೂಯಂದದ 5ಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮ ಹರೆಯದ ಮಕಕೆಳು) ಬಹಳ ಹಿಯಂದ ಉಳಿದ್ವೆ ಹಾಗೂ 
ಬಹಳಷುಟಾ ಗುರಿಗಳನುನು ಯಾರೂ ಟಾ್ರಯಾಕ್ ಮಾಡುತತುಲಲಿ.

ಮಕಕೆಳ ಬಳವಣಿಗೆಯ ಕೂರತೆಯನುನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, 
ಜಗತತುನ 30.9%ಗಿಯಂತ ಹಚು್ಚ (ಸುಮಾರು 4.66 ಕೂೀಟಿ) ಬಳವಣಿಗೆ 
ಕೂರತೆಯಿರುವ ಮಕಕೆಳು ಭಾರತದಲೆಲಿೀ ಇದಾ್ದರೆ. ಇದು ಜಗತತುನಲೆಲಿೀ ಅತ ಹಚು್ಚ. 
ಆದರೂ, ಭಾರತವು ಈ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ ಪ್ರಗತ ಇಲಲಿವೆೀ ಕುಸಿತದ 
ಲಕ್ಣಗಳನುನು ತೊೀರಿಸಿಲಲಿ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಕ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯ 23.8%ನಷುಟಾ 
ಹೂರೆ ಭಾರತದ ಮೀಲ್ದ. ಎಫ್ ಏಓ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿೀನಾ ನಯಂತರ, ವಿಶವಿದ ಎರಡನೀ 
ಅತಹಚು್ಚ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ ಹೂಯಂದ್ರುವ ಜನಸಯಂಖ್್ ಇರುವುದು ಭಾರತದಲೆಲಿೀ!15

ಇಯಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಯಂಡ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶಲಿೀಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, 2030ರ ವೆೀಳಗೆ ಹಸಿವನುನು 
ಹೂೀಗಲಾಡಿಸಬೀಕಾದರೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರತದ್ನ 48,370 ಜನರನುನು ಹಸಿವಿನಯಂದ 
ಪಾರು ಮಾಡಬೀಕು. 2015 ರಿಯಂದ 2017 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷಿಟಾಕ 
ಜನಸಯಂಖ್್ಯ ಕಡಿತವು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ದಷಿಟಾತುತು. ಅಯಂದರೆ ದ್ನಕಕೆ ಸುಮಾರು 
10,685 ಜನರನುನು ಹಸಿವಿನಯಂದ ಬಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದಯಂತೆ. ಆದರೆ ಇದು, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ನೀಡಿರುವ 2030 ರ ಗುರಿಯನುನು ಮುಟಟಾಲು ಬೀಕಾದ, ನಾಲಕೆನೀ ಒಯಂದು 
ಭಾಗಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ. ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯಿಯಂದ ಬಳಲುತತುದ್ದವರ ಎಣಿಕಯನುನು 
ಭಾರತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದಾಗಲೂ, ಅಯಂದರೆ 2006-2008 ರಲ್ಲಿ 1.5 
ಕೂೀಟಿಯಷುಟಾ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಭಾರತವು ದ್ನಕಕೆ ಬರಿ 41.644 
ಜನರನುನು ಮಾತ್ರ ಹಸಿವಿನಯಂದ ಬಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ವಾಯಿತು16. 
ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ ಮತುತು ರೊೀಗವನುನು ತಡೆಗಟಟಾಲು ಕೈಗೊಯಂಡ ಮಹತವಿದ 
ಮತುತು ಮೊಟಟಾಮೊದಲ ಕ್ರಮಗಳಲೊಲಿಯಂದು, ಎದಹಾಲುಣಿಸುವುದು. ಆದರೂ, 
ಆರೊೀಗ್ ಮತುತು ಕುಟುಯಂಬ ಕಲಾ್ಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಕುಟುಯಂಬ 
ಆರೊೀಗ್ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ -4 (2015-16) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬರಿೀ 54.9% ನಷುಟಾ 
ಭಾರತೀಯ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂತ್ಪಯಾಗಿ ಎದಹಾಲು 
ನೀಡಲಾಗುತತುದ ಮತುತು ಹುಟಿಟಾದ ಮೊದಲ ಗಯಂಟ್ಯಲ್ಲಿ ಬರಿೀ 41.6% 
ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎದಹಾಲು ಉಣಿಸಲಾಗುತತುದ. ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ 
ಹಚು್ಚತತುರುವುದನುನು ತಡೆಯಲು, ಭಾರತವು ಎಲಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಿದ. 
ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೂಯಂದ್ರುವ ಪೊೀಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ - ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಪೌಷಿಠಾಕತೆ 
ಮಿಷನ್ ಅನುನು ಮಾರ್್ಪ 2018ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಯಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನುನು ನೀತ 
ಆಯೀಗದ ಬಯಂಬಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತತುದ.

ಹಸ್ವಿನಿಿಂದ ಬಳಲುತಿತುರುವ 19.5 ಕ್ವೀಟಿ ಜನರನುನೆ 
ಹೆ್ಿಂದ್ರುವ ಭ್ರತವು, 2030ಕಕೂ ಎಸ್ ಡಿಜ 2 ಅನುನೆ 
ಸ್ಧಿಸುವುದು ಅನುಮ್ನ ಎಿಂದು ವಿಶ್ಸಿಂಸಥಿಯ 
ಆಹ್ರ ರತುತು ಕೃಷಿ ಸಿಂಘಟನ (ಎಫ್ ಏಓ) 
ಅಿಂದ್ಜಸ್ದೆ. ಪೂವೀಷಕ್ಿಂಶದ ಕ್ರತೆಗ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಗುರಿಗಳು (ಕಡಿಮ ತ್ಕದ ರತುತು 
ಬಳವಣಿಗ ಹೆ್ಿಂದದ 5ಕಕೂಿಂತ ಕಡಿಮ ಹರೆಯದ 
ರಕಕೂಳು) ಬಹಳ ಹಿಿಂದೆ ಉಳಿದ್ವ ಹ್ಗ್ 
ಕ್ವೀವಿಡ್ -19ರಿಿಂದ್ಗಿ ಸಬಿಸ್ಡಿ ಆಹ್ರದ ವಿತರಣೆ 
ವಯಾವಸಥಿ ಮವೀಲೆ ಕಟಟ್ ಪರಿಣ್ರ ಉಿಂಟ್ಗಿದೆ.

ನೀತ ಆಯೀಗದ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ, 2ನೀ ಧ್ೀಯಕಾಕೆಗಿ, ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ 
ಅಯಂಕ 35. ಒಟುಟಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಳುಯ ಸಾಧನ ತೊೀರಿರುವ ರಾಜ್ಗಳ 
ಪಟಿಟಾಯಲ್ಲಿ, ಗೊೀವಾ, ಮಿಜೂೀರಾಯಂ ಮತುತು ಕೀರಳ ಕ್ರಮವಾಗಿ 76, 75 ಮತುತು 
74 ಅಯಂಕಗಳನುನು ಗಳಿಸಿ ಮೀಲ್ದ್ದರೆ, ಬಹಾರ, ಮಧ್ಪ್ರದೀಶ ಮತುತು ಜಾಖ್ಪಯಂಡ್ 
26, 24 ಮತುತು 22 ಅಯಂಕಗಳೂಯಂದ್ಗೆ ಕೂನಯಲ್ಲಿವೆ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 2 ಗುರಿಯನುನು 
ತಲುಪುವಲ್ಲಿ, ಹಚಿ್ಚನ ರಾಜ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಿಯಂದ ಉಳಿದುಬಟಿಟಾವೆ. ಹಸಿವನುನು 
ಹೂೀಗಲಾಡಿಸುವ ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ, ಒಟುಟಾ 30ರಲ್ಲಿ ಬರಿೀ 7 ರಾಜ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 
ದಾಪುಗಾಲ್ಡುತತುವೆ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 2ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಗಳ ಸಾಧನ 
ತಳಿಯಲು, ಸೀರಿಕ II ನೂೀಡಿ.

ಭ್ರತದಲಲ ಕ್ವೀವಿಡ್  -19 ಬಿಕಕೂಟಿಟ್ನ ಹಿನನೆಲೆಯಲಲ ಹಸ್ವು ರತುತು 
ಅಪೌಷಿಟ್ಕತೆ

ಮಧಾ್ಹನುದ ಬಸಿಯೂಟ ಯೀಜನ (ಎಯಂಡಿಎಯಂಎಸ್ ), ಸಮಗ್ರ ಶಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೀಜನ (ಐಸಿಡಿಎಸ್ ), ಉದ್ದೀಶತ ಸಾವ್ಪಜನಕ ವಿತರಣಾ ವ್ವಸಥಾ 
(ಟಿಪಿಡಿಎಸ್ ) ಮತುತು ಹರಿಗೆ ಅಹ್ಪತಾ ಯೀಜನಗಳು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಆಹಾರ 
ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದ (ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎ) 2013ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಯಂದ, ಈ 
ಯೀಜನಗಳು, ಶಾಲೆಯ ಮಕಕೆಳಿಗೆ, ಆರು ವಷ್ಪಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ, ಗಭಿ್ಪಣಿಯರು ಮತುತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಯಂದ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಬಸ್ಡಿ 
ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಕಾಳುಗಳನುನು ಪಡೆದುಕೂಳಳುಲು ಅಹ್ಪರೆಯಂದು ಗುರುತಸಲ್ಪಟಟಾ 
ಕುಟುಯಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಹಕುಕೆ ಸಿಗುವಯಂತಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಟಟಾಲೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಯಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೂೀವಿಡ್ -19 ಬಕಕೆಟಿಟಾನ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲಾಲಿ 
ಯೀಜನಗಳಿಗೂ, ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರ ಹೀರಿದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಬಸಿ ತಟಿಟಾದ. 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಮೊದಲ ಹಯಂತದಲ್ಲಿ, ನಾ್ಷನಲ್ ಲಾ ಸೂಕೆಲ್ ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯಾ 
ಯೂನವಸಿ್ಪಟಿ (ಎನ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐಯು) ನಡೆಸಿದ ಬರುಸಿನ 
ಪರಿಶೀಲನಯಿಯಂದ, ಕನಾ್ಪಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟಟಾಲೆಗಳನುನು ಮುರಿಯಲಾಗಿರುವುದು 
ಕಯಂಡುಬಯಂದ್ತು.  ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಯಂದ ಬೀರೆಬೀರೆ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ತೊಯಂದರೆ 
ಕಾಣಿಸಿಕೂಯಂಡರೂ ಸಹ, ಕಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದಧಿ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ರದು್ದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಯಂದ ಹೀಗೆ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಹರಡಿತು ಎಯಂದು 
ನೂೀಡಬಹುದು.

ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ಅನುನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರುವ ಮುನನುವೆೀ, ಮಧಾ್ಹನುದ ಊಟ 
ಒದಗಿಸುತತುದ್ದ ಸಕಾ್ಪರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದರಿಯಂದ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹೂೀಗುತತುದ್ದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪೌಷಿಟಾಕ ಆಹಾರ ತಪಿ್ಪಹೂೀಯಿತು. ಜೂತೆಗೆ, 
ಅಯಂಗನವಾಡಿ/ಐಸಿಡಿಎಸ್  ಕೀಯಂದ್ರಗಳನುನು ಕೂಡ ಬೀಗನ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಎಳ 
ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೂ ಗಭಿ್ಪಣಿ ಮತುತು ಬಾಣಯಂತಯರಿಗೆ ಬೀಕಾದ ಎಲಾಲಿ ಆರೊೀಗ್, 
ಪೌಷಿಟಾಕತೆ ಮತುತು ಲಸಿಕ ನೀಡುವ ಸೀವೆಗಳನುನು ನಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಯಂದು ಜಿಲೆಲಿಯಲಲಿಯಂತೂ, ಗಭಿ್ಪಣಿ ಮತುತು ಬಾಣಯಂತಯರಿಗೆ ಒಣ ಪಡಿತರವನೂನು 
ಕೂಟಿಟಾರಲ್ಲಲಿ. ಒಣ ಪಡಿತರವನುನು ಪಡೆದುಕೂಳುಳುವಾಗ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಯಂತರ ಕಾಯು್ದಕೂಯಂಡು, ಮಾಸ್ಕೆ  ಹಾಕಿಕೂಳಳುಲು ಹೀಳಲಾಗಿತುತು. 
ಇನೂನುಯಂದು ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಗಳನುನು ಎಲಾಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲೂಲಿ ಒಯಂದೀ 
ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹಯಂಚಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬರಿೀ ಅಕಿಕೆಯನುನು 
ಹಯಂಚಲಾಗಿತುತು. ನರೆಹೂರೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಿಕೆಯಯಂದ್ಗೆ ಬೀಳ ಕಾಳುಗಳನೂನು 
ಹಯಂಚುತತುದು್ದದನುನು ಗಮನಸಿದ ವಿದಾ್ರ್್ಪಗಳು, ತಮಗೂ ಬೀಕಯಂದು ಬೀಡಿಕ 
ಇಟಿಟಾದ್ದರು.

ಹಲವು ಕಡೆ, ಬಳಗೆಗೆಯಿಯಂದ ಸಯಂಜಯವರೆಗೂ, ನಾ್ಯಬಲೆ ಅಯಂಗಡಿಗಳು 
ತೆರೆದೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ಇರುವಾಗ, ಸರಾಸರಿಯಯಂತೆ, ನಾ್ಯಬಲೆ 
ಅಯಂಗಡಿಯು ದ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಗಯಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆದ್ರಬೀಕು. ಬಹಳಷುಟಾ 
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮಮೂ ಪಡಿತರವನುನು ಪಡೆಯಲು, ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ 
ಪಡಿತರ ಚಿೀಟಿಗಳನುನು ತರಬೀಕಯಂದು ನಾ್ಯಬಲೆ ಅಯಂಗಡಿಯ ಒಡೆಯರು 
ಹೀಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೀರೆ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿೀಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೂಪ್ಪಳ ಮತುತು ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ, 
ಬಯೀಮಟಿ್ರಕ್ಸ್  ಗುರುತಸಲು ಆಗದ್ದು್ದದರಿಯಂದ ಮತುತು ಆಧಾರ್  ಸಯಂಬಯಂಧಿತ 
ತಾಯಂತ್ರಕ ತೊಯಂದರೆಗಳಿಯಂದ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮಮೂ ಹಕಿಕೆನಯಂದ 
ವಯಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಯಂದ್ರು ನಗದು ಪಡೆಯುವ ಹಕಿಕೆನ ವಿಚಾರಕಕೆ ಬಯಂದರೆ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಯಂತ್ರ ಮಾತೃ ವಯಂದನಾ ಯೀಜನ (ಪಿಎಯಂಎಯಂವಿವೆೈ) ಮತುತು ಮಾತೃಶ್ರೀ 
ಯೀಜನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಸ ನೂೀಯಂದಣಿಗಳನುನು ತಾತಾಕೆಲ್ಕವಾಗಿ 
ನಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತುತು. ಏಕಯಂದರೆ ಆಹಾರ ಹಯಂಚಿಕಗೆ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ನೀಡಲಾಗಿತುತು. ಈ 
ಯೀಜನಗಳ ಮುಯಂದುವರಿಕಯಿಯಂದ, ಗಭಿ್ಪಣಿ ಮತುತು ಬಾಣಯಂತಯರಿಗೆ 
ಔಷಧಿಗಳು ಮತುತು ಬೀರೆ ಪೊೀಷಕಾಯಂಶಭರಿತ ಸಪಿಲಿಮಯಂಟ್ ಗಳನುನು ಕೂಳಳುಲು 
ಹಣಕಾಸಿನ ನರವು ಸಿಗುತತುತುತು.

15qw http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
16https://www.indiaspend.com/india-not-on-track-to-reach-2025-nutrition-targets-or-achieve-zero-hunger-by-2030/

08



ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

III.3. ಎಸ್ ಡಿಜ #5: ಲಿಂಗ 
ಸಮ್ನತೆ ಹ್ಗ್ ರಹಿಳೆಯರು 
ರತುತು ಹೆಣುಣುರಕಕೂಳ 
ಸಬಲವೀಕರಣ       
ಸ್ಧಿಸುವುದು
ಭ್ರತದಲಲ, ರಹಿಳೆಯರು ರತುತು ಹುಡುಗಿಯರ 
ವಿರುದಧಿದ ತ್ರತರಯಾದ ರ್ಲ ಕ್ರಣವಿಂದರೆ, 
ಪುರುಷಪರಾಧ್ನ ಸಮ್ಜದ ಆಚರಣೆಗಳಿಿಂದ 
ನಡದುಕ್ಿಂಡು ಬಿಂದ, ರಹಿಳೆಯರು ರತುತು 
ಪುರುಷರಿಗ ವಹಿಸಲ್ಗಿರುವ ಪ್ತರಾಗಳು ರತುತು 
ಜವ್ಬ್್ರಿಗಳು. ಹಲವ್ರು ಪರಾಗತಿಪರ 
ಸ್ಮ್ಜಕ, ಆರ್ಸಿಕ ರತುತು ಕ್ನ್ನು ನಿವೀತಿಗಳು 
ರತುತು ಕರಾರಗಳ ಹೆ್ರತ್ಗಿಯ್ ಲಿಂಗ 
ಸಮ್ನತೆಯನುನೆ ಸ್ಧಿಸಲು ಬಹಳ ದ್ರ 
ಸ್ಗಬವೀಕ್ಗಿದೆ ಎಿಂದು ಭ್ರತ ಸಕ್ಸಿರ 
ಒಪಿ್ಪಕ್ಿಂಡಿದೆ.
ಸಾವ್ಪಜನಕ ಮತುತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಯರ ಮೀಲಾಗುವ ಎಲಲಿ 
ಬಗೆಯ ತಾರತಮ್ ಮತುತು ಹಿಯಂಸಾಚಾರವನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ 
ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಆರ್್ಪಕ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳು ಮತುತು ಆಸಿತುಯ ಒಡೆತನದ ಮೀಲೆ 
ಸಮಾನ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಕೂಡಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಕೈಗೊಳುಳುವುದು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5 ನ ಗುರಿಯಾಗಿದ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು 
ಹುಡುಗಿಯರ ವಿರುದಧಿದ ತಾರತಮ್ದ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಯಂದರೆ, 
ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಆಚರಣೆಗಳಿಯಂದ ನಡೆದುಕೂಯಂಡು ಬಯಂದ, 
ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಪುರುಷರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತುತು 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳು. ಮಹಿಳಯರ ವಿರುದಧಿದ ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಯ ತಾರತಮ್ಗಳನುನು 
ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಸಮಾವೆೀಶವನುನು (ಸಿಇಡಿಏಡಬೂಲಿಯಾ) ಭಾರತ 
ಅಯಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಮಮೂ ಸಯಂವಿಧಾನದಲೆಲಿೀ ಒತುತು 
ನೀಡಲಾಗಿದ. ಆದರೂ, ವಲ್ಡ್್ಪ  ಎಕಾನಮಿಕ್ ಫ�ೀರಮ್ ನ ಜಾಗತಕ ಲ್ಯಂಗ 

ಅಯಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2019-2020ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 2018ರಿಯಂದ ನಾಲುಕೆ 
ಸಾಥಾನಗಳಷುಟಾ ಕಳಗೆ ಹೂೀಗಿ, 112ನೀ ಸಾಥಾನ ಪಡೆದುಕೂಯಂಡಿದ.

ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಭಾರತ ತನನು ಆರಯಂಭಿಕ ಸವಿಯಯಂಪೆ್ರೀರಿತ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ ವಿಮಶ್ಪ ವರದ್ಯನುನು 2017ರಲ್ಲಿ ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಮೀಲಮೂಟಟಾದ 
ರಾಜಕಿೀಯ ವೆೀದ್ಕಯಲ್ಲಿ (ಹರ್ ಎಲ್ ಪಿಎಫ್) ಮಯಂಡಿಸಿತು. ಈ ವಿಮಶ್ಪಯು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5 ಅನೂನು ಒಳಗೊಯಂಡಯಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು 
ತೆಗೆದುಕೂಯಂಡ ಆರಯಂಭಿಕ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತಳಿಸುತತುದ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಪರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್್ಪಕ ಮತುತು ಕಾನೂನು ನೀತಗಳು ಮತುತು ಕ್ರಮಗಳ 
ಹೂರತಾಗಿಯೂ ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಹಳ ದೂರ 
ಸಾಗಬೀಕಾಗಿದ ಎಯಂದು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಪರ ಒಪಿ್ಪಕೂಯಂಡಿದ.

ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಭಾರತ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2018ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2030ರ ವೆೀಳಗೆ 
ಸಾಧಿಸಬೀಕಾದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಗುರಿಗಳಯಂದರೆ:
• ಹುಟಿಟಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಂಗ ಅನುಪಾತ (ಪ್ರತ 1000 ಗಯಂಡಸರಿಗೆ 

ಹಯಂಗಸರ ಸಯಂಖ್್): 954;
• ರಾಜ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಸಾವ್ಪತ್ರಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರು ಗೆದ್ದ 

ಸಾಥಾನಗಳು: 50%;
• ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಮತುತು ನಗರ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ, 15-59 ವಷ್ಪ ವಯಸಿಸ್ನ 

ಸಾಮಾನ್ ವೆೀತನ/ಸಯಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ದ್ನಕಕೆ ಪಡೆಯುವ 
ಸರಾಸರಿ ವೆೀತನ/ಸಯಂಬಳದ ಸರಾಸರಿ ಸಿತ್ೀ ಮತುತು ಪುರುಷ ಅನುಪಾತ: 1;

• ಕಾಮಿ್ಪಕ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಪುರುಷರ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತ: 1;

• ಕುಟುಯಂಬ ಯೀಜನಯ ಆಧುನಕ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಬಳಸುವ 15-49 ವಷ್ಪ 
ವಯಸಿನ ಮಹಿಳಯರು: 100%;

• ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತಮಮೂ ಗಯಂಡನಯಂದ ಹಿಯಂಸಯನುನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ, 
15-49 ವಷ್ಪ ವಯಸಿಸ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಹಯಂಗಸರು: ಯಾರೂ ಇಲಲಿ.

ಈಗಿನ ವಾಸತುವ, ಈ ಗುರಿಗಳಿಯಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ. ಕಳದ ಮೂರು 
ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮಕಕೆಳ ಲ್ಯಂಗಾನುಪಾತವು, ಪ್ರತ 1000 ಹುಡುಗರಿಗೆ, 
1991 ರಲ್ಲಿದ್ದ 945 ಹುಡುಗಿಯರಿಯಂದ ಕುಸಿದು 2011ರಲ್ಲಿ 918 ತಲುಪಿದ ಎಯಂದು 
2011ರ ಜನಗಣತಯ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು ತಳಿಸಿವೆ. ನೀತ ಆಯೀಗದ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಸೂಚ್ಯಂಕ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಕಯಂಡುಬಯಂದಯಂತೆ, 1000 ಹುಡುಗರಿಗೆ 896 
ಹುಡುಗಿಯರ ಅನುಪಾತದೂಯಂದ್ಗೆ ಕುಸಿತ ಮುಯಂದುವರೆದ್ದ. ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಆದ್ತೆ ನೀಡುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನೂನು ನಯಂತಲಲಿ. ಸಮಾನರಾಗಿರುವ ಬದಲು, 
ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಮತುತು ನಗರ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವಗ್ಪದವರಲ್ಲಿ, 
ಮಹಿಳಯರ ಗಳಿಕಯು ಪುರುಷರ ಗಳಿಕಯ ಸರಾಸರಿ 78% ನಷಿಟಾದ. 
ಮಹಿಳಯರ ಮೀಲ್ನ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 57.90 (ಪ್ರತ 100,000 ಸಿತ್ೀ 
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

ಜನಸಯಂಖ್್ಗೆ) ಆಗಿದ, ಅಯಂದರೆ ಪ್ರತ 100,000 ಸಿತ್ೀ ಜನಸಯಂಖ್್ಗೆ, 58 
ಮಹಿಳಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಯಾಗುತಾತುರೆ. ಮೂವರು 
ಹಯಂಗಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ತಮಮೂ ಗಯಂಡನಯಂದ ಹಿಯಂಸ ಅನುಭವಿಸುತಾತುರೆ. 2017 ರ 
ಕರೈಮ್ ಇನ್ ಇಯಂಡಿಯಾ ವರದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣುಣುಮಕಕೆಳ ಮೀಲ್ನ ಲೆೈಯಂಗಿಕ 
ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು, ಎಲಲಿ ಮಕಕೆಳ ಮೀಲ್ನ ಒಟುಟಾ ಅಪರಾಧದ ಶೀಕಡಾ 
59.97 ರಷಿಟಾದ. ರಾಜ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರು ಬರಿೀ 8.32% 
ಸಾಥಾನಗಳನುನು ಹೂಯಂದ್ದಾ್ದರೆ. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಿೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ ರಾಜ್ವು 
ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆಯನುನು ತಲುಪಿಲಲಿ ಎಯಂದು ವರದ್ ಒಪಿ್ಪಕೂಳುಳುತತುದ. 2017-18 
ರಲ್ಲಿ, 17.5% ಮಹಿಳಯರು ಕಾಮಿ್ಪಕರಾಗಿ ದುಡಿದ್ದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರಿೀ 
13.96% ಮಹಿಳಯರು ಕಾಯ್ಪ ನವ್ಪಹಿಸುವ ಭೂಮಾಲ್ೀಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 57 ರಿಯಂದ 2019 
ರಲ್ಲಿ 60 ಅಯಂಕಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಒಟಾಟಾರೆ ಅಯಂಕ ಗಳಿಕ 
ಸುಧಾರಿಸಿದಯಾದರೂ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟಾಟಾರೆ ಅಯಂಕ 
50ಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮಯಿದ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೀ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಭಾರತ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2019-20, 
ಈ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗೆ ವಿಶೀಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೀಕಯಂದು ಹೀಳುತತುದ. ಆದರೂ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
5ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಯು ಇತರ ಹಲವು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳೂಯಂದ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ಹೂಯಂದ್ದ. ಆಳವಾಗಿ ಬೀರೂರಿರುವ ರಚನಾತಮೂಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ನರಯಂತರ ಲ್ಯಂಗ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಭಾರತ ತಯಂಡ ಗಮನಸಿದಯಂತೆ, ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಕ್ಣ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ, 
ಭಾರತವು ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮತುತು ಶಕ್ಣದ ಎಲಾಲಿ ಹಯಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿದ. ಹಿೀಗಿದ್ದರೂ, ಜೂನ್ 2019ರ 
ಹೂತತುಗೆ, ಮಹಿಳಯರು ಲೊೀಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಭಾರತೀಯ ಒಕೂಕೆಟದ ಸಯಂಸತತುನ 
ಕಳಮನ) ಹೂಯಂದ್ರುವ ಸಾಥಾನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೀವಲ 11% ನಷಿಟಾತುತು. 
ಗಮನಸಬೀಕಾದ ಸಯಂಗತಯಯಂದರೆ, ಪಯಂಚಾಯತ ರಾಜ್ (ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರ) 
ಸಯಂಸಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರ ಶೀಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 46% ನಷಿಟಾತುತು. ಮಹಿಳಯರ 
ಮೀಲ್ನ ಹಿಯಂಸಾಚಾರದ ಸವಾಲನುನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತತುದ.  
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ನವದಹಲ್ಯಲ್ಲಿ 92% ಮಹಿಳಯರು ತಮಮೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, 
ಸಾವ್ಪಜನಕ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂೀ ಒಯಂದು ಬಗೆಯ ಲೆೈಯಂಗಿಕ ದೌಜ್ಪನ್ 
ಅನುಭವಿಸಿದಾ್ದರೆ ಎಯಂದು ಬೀಸ್ ಲೆೈನ್ ಅಧ್ಯನವು ತೊೀರಿಸಿಕೂಟಿಟಾದ. 
2016ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದ್ಯಾದ ಮಹಿಳಯರ ಮೀಲ್ನ ಒಟುಟಾ 
ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರನೀ ಒಯಂದು ಭಾಗದಷುಟಾ, ಗಯಂಡ ಇಲಲಿವೆೀ ಆತನ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಕರಿಯಂದ ನಡೆದ ಕ ್ೌರಯ್ಪ ಇಲಲಿವೆೀ ದೈಹಿಕ ಹಿಯಂಸಯ ಪ್ರಕರಣಗಳೀ 
ಆಗಿವೆ.

ಮಹಿಳಯರ ಮೀಲ್ನ ದೌಜ್ಪನ್ವನುನು ನಲ್ಲಿಸುವುದು, ಒಯಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಆದ್ತೆ ಎಯಂದು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಪರ ಗುರುತಸಿದ. ಇದು ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
5ರೊಯಂದ್ಗೆ ಹೂಯಂದ್ಕೂಳುಳುತತುದ. ಬೀಟಿ ಬಚಾವೊ ಬೀಟಿ ಪಡಾವೊ 

ತೊಡಗಿಕಗಳಯಂತಹ ಹಲವಾರು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಯೀಜನಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತುತು ಶಕ್ಣ ಕೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೂಯಂದ್ವೆ. 
ಇದರ ಜೂತೆಗೆ, ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಉದೂ್ೀಗ ಹುಟುಟಾಹಾಕಲು ನದ್್ಪಷಟಾ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೈಗೊಯಂಡಿರುವುದು, ಹದ್ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಬಲ್ೀಕರಣ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳು, ಹಣುಣುಮಕಕೆಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಸುಕನಾ್ ಸಮೃದ್ಧಿ 
ಯೀಜನ ಹಾಗೂ ತಾಯಯಂದ್ರಿಗೆ ನರವಾಗುವ ಜನನ ಸುರಕ್ಷೆ ಯೀಜನಗಳು, 
ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬದಧಿತೆ ಮತುತು ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5ರ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಮುಯಂದಕಕೆ ತೆಗೆದುಕೂಯಂಡು ಹೂೀಗುತತುವೆ.

ನೀತ ಆಯೀಗದ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಭಾರತ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2019ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಯಾದಯಂತೆ, 
ಪುರುಷರು ಮತುತು ಮಹಿಳಯರ ಬೀರೆಬೀರೆ ಡೆೀಟಾ ವ್ವಸಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರತೆಯಿದ, 
ಮಹಿಳಾ ಕಾಮಿ್ಪಕರ ಸಯಂಖ್್ ಕುಸಿಯುತತುದ, ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ದೂರಕುತತುರುವ 
ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಮತುತು ಮಹಿಳಯರ ಉದ್ಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ನರಯಂತರ 
ಅಸಮಾನತೆಗಳಿವೆ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯ್ಪಕ್ಮತೆಯನುನು 
ಅಳಯಲು, ಎಯಂಟು ರಾಷಟ್ಮಟಟಾದ ಸೂಚಕಗಳನುನು ಗುರುತಸಲಾಗಿದ. ಇವು, ಈ 
ಧ್ೀಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ, 2030ಕಕೆ ತಲುಪಬೀಕಾದ ಒಯಂಬತುತು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಕೆನುನು ಸರೆಹಿಡಿಯುತತುವೆ. ಸಥಾಳಿೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಡೆೀಟಾ 
ಲಭ್ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೀಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೂಯಂದಾಣಿಕ ಏಪ್ಪಡಲು, ಈ ಸೂಚಕಗಳನುನು ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ; ಅವುಗಳನುನು ಸೀರಿಕ I ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಅದೀನೀ ಇದ್ದರೂ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5ಕಾಕೆಗಿ ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಸೂಚಕಗಳು, ಹಿಯಂದ್ನಯಂದಲೂ ನಡೆದುಕೂಯಂಡು ಬಯಂದ ಲ್ಯಂಗ 
ಅಸಮಾನತೆಗಳನುನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸರೆಹಿಡಿಯುವುದ್ಲಲಿ. ಮಹಿಳಯರ ಆರ್್ಪಕ 
ಸಬಲ್ೀಕರಣದ ದೃಷಿಟಾಯಿಯಂದ, ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ ವೆೀತನವನುನು ಮಾತ್ರ 
ಗಣನಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳಳುಲಾಗಿದ. ಮುಖ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳಯರನುನು ಒಳಗೊಯಂಡಿರುವ, 
ವೆೀತನ ನೀಡುವ ಮತುತು ವೆೀತನ ನೀಡದ ಭಾರತದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ 
93% ಕಾಮಿ್ಪಕ ಬಲವನುನು ಬಟುಟಾಬಡಲಾಗಿದ. ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ 
ಸಯಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಯಂಸಕೆಕೃತಗಳು, ಅಭಾ್ಸಗಳು ಮತುತು ಸಯಂಬಳವಿಲಲಿದೀ 
ಮನಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಲಸ, ಮಾನವ ಕಳಳುಸಾಗಣೆ, ಬಾಲ್ ವಿವಾಹಗಳು, 
ಭಾರತೀಯ ಮತುತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾ್ದ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಂಗದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ 
ಬೀರುವಯಂತಹ ಕಟು ವಾಸತುವಗಳಾಗಿವೆ. ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಸಿಥಾತಯನುನು 
ಅಳಯಲು ಈ ಆಯಾಮಗಳು ನಣಾ್ಪಯಕ. ರಾಜಕಿೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕ 
ಮತುತು ಮಹಿಳಯರ ಪಾ್ರತನಧ್ದ ಮತೊತುಯಂದು ಸೂಚಕ, ರಾಷಿಟ್ೀಯ/ಒಕೂಕೆಟ 
ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ, ಸಯಂಸತತುನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾ್ರತನಧ್ವನುನು ವರದ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲಲಿ.
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ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ತಕಕೆಯಂತೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಯಂತರಗಳಿರುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೀ, ಗುರಿ ಸಾಧನ ಅಳಯಲು ಬಳಸಿರುವ ವಿಧಾನದಲೂಲಿ 
ಹಲವಾರು ಲೊೀಪದೂೀಷಗಳಿವೆ ಎಯಂಬುದು ಈ ವರದ್ಯನುನು ವಿಶಲಿೀಷಿಸುವಾಗ 
ತಳಿದುಬಯಂತು. ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇಯಂಡಿಯಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2019-20ಕಕೆ ನಗದ್ ಮಾಡಿದ್ದ 
ಸೂಚಕಗಳ ಸಯಂಖ್್ (100 ಸೂಚಕಗಳು) ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇಯಂಡಿಯಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ 
2018 (62 ಸೂಚಕಗಳು) ಕಿಕೆಯಂತ ಹಚಾ್ಚಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇವೆರಡೂ 
ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನುನು ತಾಳ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲಲಿ. ಇವೆರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿದ್ದ ಸೂಚಕಗಳು ಕೀವಲ 40 ಮಾತ್ರ. ನೀತ ಆಯೀಗವು ಈ 
“ಡೆೀಟಾ ಸವಾಲನುನು” ಈಗಾಗಲೆೀ ಒಪಿ್ಪಕೂಯಂಡಿದು್ದ, ಲಭ್ವಿರುವ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು ಅಪೂಣ್ಪವಾಗಿರುವುದು ನಜ ಎಯಂದು ಹೀಳುತತುದ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ನೀತ ಆಯೀಗವು ವಿವಿಧ ಕೀಯಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ಅವರ ಅನುಮತಯಯಂದ್ಗೆ ಬಳಸುತತುದ ಹಾಗೂ 
“ಸೂಚಕಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸಬೀಕು, ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ಸಲ್ಲಿಕ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯ ಉತತುಮಗೊಳಳುಬೀಕು ಹಾಗೂ ಮುಯಂಬರುವ ವಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ಪ್ರತೆ್ೀಕಿಸುವ ಸಾಧ್ತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿಯಂತಸಬೀಕು” ಎಯಂದು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಇಯಂಡಿಯಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗೆಗೆ ತೀರಾ ಅಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ.

IV.1. ಗುರಿಗಳು ರತುತು 
ಸ್ಚಕಗಳನುನೆ 
ನಿಗದ್ಪಡಿಸುವುದು
ಬವೀರೆಲ್ಲ ದೆವೀಶಗಳಿಂತೆ ಭ್ರತವೂ ಸಹ ಜ್ಗತಿಕ 
ಸ್ಚಕ ಚೌಕಟಟ್ನುನೆ ಪ್ಲಸುತಿತುದೆ ಹ್ಗ್ 
ರ್ಷಿಟ್ರವೀಯ ಸ್ಚಕ ಚೌಕಟಟ್ನುನೆ ಅದಕಕೂ 
ಅನುಗುಣವ್ಗಿಯ್ವೀ ಭ್ರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ 
ಹೆ್ಿಂದುವಿಂತೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕ್ಿಂಡಿದೆ. ಭ್ರತದ 
ಸ್ಚಕಗಳು ಜ್ಗತಿಕ ಮ್ನದಿಂಡಗಳಿಗ 
ಬಹುತೆವೀಕವ್ಗಿ ಹೆ್ವೀಲುತತುವ್ದರ್, ಭ್ರತದ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ ಅದನುನೆ ಸರಿಯ್ಗಿ ಅಳವಡಿಸುವಲಲ 
ಸ್ಲ್ಪರಟಿಟ್ನ ವೈಫಲಯಾ ಕ್ಣುತತುದೆ
ಮೊದಲ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶದ 
ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳ ಕೂರತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ, 17 ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುರಿಗಳ ಸೂಚಕಗಳನುನು ಅಳಯಲು ಸಾಧ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುಣಾತಮೂಕ 
ಮೌಲ್ಮಾಪನವಷಟಾೀ ನಡೆದ್ತುತು. ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಕೂರತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ, ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಿಟಾನ ಎಲಾಲಿ 
ಭಾಗಗಳನೂನು ಸಹ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದ 
ಗಮನಾಹ್ಪ ನೂ್ನ್ತೆಯಯಂದರೆ, ದತಾತುಯಂಶಗಳ ಹೂೀಲ್ಕ ಮತುತು 
ಏಕರೂಪತೆಯ ದೃಷಿಟಾಯಿಯಂದ ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿೀತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಅಯಂಕಿ ಅಯಂಶ 
ವ್ವಸಥಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಾ್ಪರೆೀತರ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಯಂದ ಯಾವುದೀ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ 
ಮತುತು ಸೂಚಕಗಳನುನು ಸೀರಿಸದೀ ಇರುವುದು. ಇದರಿಯಂದ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳ 
ಸತಾ್ಸತ್ತೆ ಮತುತು ವಿಶಾವಿಸಾಹ್ಪತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶನುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಜೂತೆಗೆ, 
ಕಲವು ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಒಯಂದೀ ತೆರನಾದ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಕತೆ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗೂ್, ಎಲಾಲಿ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ 
ಇದಯಯಂಬ ಊಹಯ ಮೀಲೆ ಅವಕಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಾನ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆಯನುನು ಸಮರ್್ಪಸಿಕೂಳಳುಲಾಗಿತುತು.

IV. ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ಯವೀಜನ ರತುತು 
ಅಳವಡಿಕ ವಿಧ್ನಗಳು: ಪರಾರುಖ ಸರಸಯಾಗಳು

17ಅಧಾ್ಯ IV: ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಕ 2019ರ ವರದ್ ಸಯಂಖ್್ 8ಇಲ್ಲಿ ದೂರೆಯುತತುದ
https://cag.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Chapter_4_Monitoring_and_Reporting_of_Report_No_8_of_2019_Preparedness_for_the_Implementation_of_Sustainable_Development_
Goals_Union_Government_Civi.pdf

ಅಷಟಾೀ ಅಲಲಿದ, ಭಾರತದ ಸಿಎಜಿ ವರದ್ಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿರುವಯಂತೆ, “ರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಟಾನುನು ಅಯಂತಮಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟಾ 
ವಿಳಯಂಬವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿದ. ಇದರಿಯಂದಾಗಿ 2030ರ ಕಾಯ್ಪಸೂಚಿಗೆ 
ಬೀಸ್ ಲೆೈನ್  ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ಗುರುತಸುವ ಮತುತು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಗುರಿಗಳನುನು 
ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗೂ ತೊಡಕಾಗಿದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಗಳು ತಮಮೂ ಸೂಚಕ 
ಚೌಕಟುಟಾಗಳು ಮತುತು ಬೀಸ್ ಲೆೈನ್ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ಸಜುಜಿಗೊಳಿಸುವ ಕಲಸ 
ತಡವಾಗುತತುದ. ಈ ವಿಳಯಂಬಗಳಿಯಂದಾಗಿ 2030ರ ಕಾಯ್ಪಸೂಚಿಯನುನು 
ಸಮಯಕಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತುತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಅಗತ್ವಿರುವ ಬಲ್ಷಟಾ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಕ ಕಾಯ್ಪವಿಧಾನದ 
ಸಾಥಾಪನ ತಡವಾಗುತತುದ.”17  ಕಲವು ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ, ಒಯಂದ್ಷುಟಾ ರಾಜ್/
ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಲಭ್ವಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನುನು 
ಅಳಯುವಾಗ, ಈ ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ “ಸೂನನು” 
ನೀಡಲಾಗಿದು್ದ, ಅವನುನು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗೆ ಸೀರಿಸಿಕೂಯಂಡಿಲಲಿ. 
2019ರ ಸೂಚ್ಯಂಕಕಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಬಹಳಷುಟಾ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು 4-5 
ವಷ್ಪಗಳಷುಟಾ ಹಳಯದಾಗಿದು್ದ, ಇಷುಟಾ ಹೂತತುಗೆ ಆ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು ತಮಮೂ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ಕಳದುಕೂಯಂಡಿರಬಹುದು.
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ಬೀರೆಲಾಲಿ ದೀಶಗಳಯಂತೆ ಭಾರತವೂ ಸಹ ಜಾಗತಕ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಟಾನುನು 
ಪಾಲ್ಸುತತುದ ಹಾಗೂ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕ ಚೌಕಟಟಾನುನು ಅದಕಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೀ ಭಾರತದ ಪರಿಸಿಥಾತಗೆ ಹೂಯಂದುವಯಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೂಯಂಡಿದ. 
ಭಾರತದ ಸೂಚಕಗಳು ಜಾಗತಕ ಮಾನದಯಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುತೆೀಕವಾಗಿ 
ಹೂೀಲುತತುವಾದರೂ, ಭಾರತದ ಪರಿಸಿಥಾತಗೆ ಅದನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಸವಿಲ್ಪಮಟಿಟಾನ ವೆೈಫಲ್ ಕಾಣುತತುದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯಿಯಂದ ಬಳಲುತತುರುವ ಮಕಕೆಳ ಸಯಂಖ್್ ಪ್ರಪಯಂಚದಲೆಲಿೀ ಅತ 
ಹಚಾ್ಚಗಿದ್ದರೂ18, “ಗುರಿ 2 – ಹಸಿವು ಮತುತು ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯ ನಮೂ್ಪಲನ”ಯ 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವ್ವಸಥಾಯಲ್ಲಿ, ಸಣಣು ಮತುತು ಅಳಿವಿನಯಂಚಿನ ರೆೈತರಿಗೆ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಲಭ್ತೆ, ದೀಶದ ಆಹಾರ ವೆೈವಿಧ್ತೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ರಿಗೆ 
ಜಿೀವನಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷಿಟಾಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೂಳುಳುವ ಶಕಿತು 
ಹಚಿ್ಚಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇವೆಲಾಲಿ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಯಂಬಯಂಧ – 
ಇಯಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ ಅಯಂಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷುಟಾ ಬಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಯಂತೆ ಕಾಣುತತುಲಲಿ. 
ಗುರಿ 2.2, ಅಯಂದರೆ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ ನಮೂ್ಪಲನಯ ಗುರಿಯು ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ 
ಬಳವಣಿಗೆ ಕೂರತೆ & ರಕತುಹಿೀನತೆ ಹಾಗೂ 15ರಿಯಂದ 45ರ ವಯಸಿಸ್ನವರಲ್ಲಿ 
ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಯಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೂರತೆ & ರಕತುಹಿೀನತೆಯಯಂತಹ ಸಮಸ್ಗಳ ನವಾರಣೆಗೆ 
ಮಾತ್ರವೆೀ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿಬಟಿಟಾದ.

ಸಮಸ್ಗಳು ಇಷುಟಾ ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣಾ 
ವ್ವಸಥಾಯು ಸುಧಾರಿತ ಪೌಷಿಟಾಕತೆ-ಸಯಂಬಯಂಧಿ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೂಳುಳುವಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲವಾಗಿದ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ವಸಥಾಯು 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಪೌಷಿಟಾಕತೆಯ ಮೀಲೆ ನೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ 
ಹಲವಾರು ಅಯಂಶಗಳನುನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ. ಪೌಷಿಟಾಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವಕಕೆ ಒಳಗಾಗುವ 
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಯಂದರೆ, ಆರೊೀಗ್ – ರೊೀಗಗಳನುನು ತಡೆಯುವುದು, 

ಚಿಕಕೆಯಂದ್ನಲೆಲಿೀ ಗಭಿ್ಪಣಿ ಆಗುವುದು ಇಲಲಿವೆೀ ಬಾಲ್ವಿವಾಹ ತಡೆಯುವುದು; 
ನೀರು ಮತುತು ನೈಮ್ಪಲ್; ಕೃಷಿ – ಅದರಲೂಲಿ ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಹಾರ 
ಬಳಗಳ ವೆೈವಿಧ್ತೆ; ಶಕ್ಣ – ಆರಯಂಭಿಕ ಬಯಂಬಲ ಮತುತು ಕಲ್ಕ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 
ಪ ್ೌರಢಶಾಲಾ ಶಕ್ಣ; ಹಾಗೂ ಜನಕಲಾ್ಣ ಯೀಜನಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲವನುನು ಶಕ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನಯಯಂತ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡೆಯುತತುವೆಯಾದರೂ, ಪೌಷಿಟಾಕತೆಯ 
ಮೀಲೆ ಅವುಗಳ ನೀರ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಅಲಲಿಗಳಯುವಯಂತಲಲಿ. 
ಜಿೀವನಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷಿಟಾ, ಕೌಶಲಾ್ಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಯಂತಾದ ಅಯಂಶಗಳೂ ಸಹ 
ಜನರ ಕೂಳುಳುವ ಶಕಿತು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೀಲೆ ನೀರ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುತತುವೆ.

ಇನುನು ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5ರಲೂಲಿ ಸಹ ದತಾತುಯಂಶ ಕೂರತೆ ಇದ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು 
ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲೂಲಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಯಂಖಾ್ತರ ನಡುವೆ ಲ್ಯಂಗ 
ಸಮಾನತೆಯ ಗುರಿಗಳನುನು ಮುಟಟಾಲು ಸಾಧ್ವಾಗಿಲಲಿ ಎಯಂಬುದನುನು ನೀತ 
ಆಯೀಗವೆೀ ಒಪಿ್ಪಕೂಯಂಡಿದ. ಅಷಟಾೀ ಅಲಲಿದ, ತಮಮೂ ಹಕುಕೆಗಳಿಗೆ 
ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಹಾಗೂ ದೀಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳ ವಿರುದಧಿ ದನಯತುತುತತುರುವ ಲೆೈಯಂಗಿಕ 
ಅಲ್ಪಸಯಂಖಾ್ತರನುನು ಭಾರತದ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 5ರ ಧ್ೀಯಗಳಿಯಂದ 
ಹೂರಗಿಟಿಟಾರುವುದು ವಿಪಯಾ್ಪಸವೆೀ ಸರಿ.
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IV.3. ಅಸ್ತುತ್ದಲಲರುವ ನಿಯರ 
ರತುತು ಕ್ನ್ನು ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಬಗಗೆ 
ತಿಳುವಳಿಕ ಕ್ರತೆ
ಆಹ್ರೆ್ವೀತ್ಪನನೆಗಳ ವೈವಿಧಯಾತೆ, ಬಳೆಗಳ ವೈವಿಧಯಾತೆ, 
ಸಮ್ಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯವೀಜನಗಳು, ಕನಿಷಟ್ ವವೀತನ, 
ರಹಿಳ್ ಸಬಲವೀಕರಣ ಹ್ಗ್ ಕನಿಷಟ್ ವವೀತನದ 
ಕುರಿತ ಪೂರಕ ರತುತು ಪರೆ್ವೀಕ್ಷ ರಧಯಾಸ್ಥಿಕ, ಇವು 
ಭ್ರತದ ನಿವೀತಿ ನಿರ್ಪಣೆಯಲಲ ಹೆ್ಸ 
ವಿಷಯಗಳೆವೀನಲಲ
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬೀಕಾದ ಅಯಂಶವೆಯಂದರೆ, ಮೀಲೆ ನಮೂದ್ಸಿರುವ ಬಹುತೆೀಕ 
ಅಯಂಶಗಳನುನು ರಾಷಟ್ಮಟಟಾದ ನಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಲಾಗಿದ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ಸೂಚಕಗಳ ಚೌಕಟುಟಾ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಈ ಅಯಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮಪ್ಪಕ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ನೀಡಬೀಕಿತುತು. ಆಹಾರೊೀತ್ಪನನುಗಳ ವೆೈವಿಧ್ತೆ, ಬಳಗಳ ವೆೈವಿಧ್ತೆ, 
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಣ ಯೀಜನಗಳು, ಕನಷಟಾ ವೆೀತನ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಕನಷಟಾ ವೆೀತನದ ಕುರಿತ ಪೂರಕ ಮತುತು ಪರೊೀಕ್ ಮಧ್ಸಿಥಾಕ, ಇವೆಲಾಲಿ 
ನೀತ ನರೂಪಣೆಗೆ ಹೂಸ ವಿಷಯಗಳೀನಲಲಿ. ಅವು 1993ರ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಪೌಷಿಟಾಕತೆ 
ನೀತ (ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ)ಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದವು.  2013ರ ರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದ ಪರಿಚೆ್ೀದ III ರಲೂಲಿ ಸಹ ಇದಕಕೆ ಹಚಿ್ಚನ ಮಹತವಿ 
ನೀಡಲಾಗಿತುತು. ಭೂಮಿ ಮತುತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೀತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಣಣು ಮತುತು 
ಅಳಿವಿನಯಂಚಿನ ರೆೈತರ ಹಿತರಕ್ಣೆ, ಮುಯಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದಯಲ್ಲಿ 
ಮಹತವಿ ನೀಡಲಾಗಿತುತು.

IV.2. ಅಿಂತರ್ -ವಿಭ್ಗಿವೀಯತೆ
ಎಸ್ ಡಿಜ #1 ನುನೆ ಇತರ ಗುರಿಗಳೊಿಂದ್ಗ, 
ಅದರಲ್ಲ ರುಖಯಾವ್ಗಿ ಹಸ್ವು, ಆರೆ್ವೀಗಯಾ, ಲಿಂಗ 
ಸಮ್ನತೆ ರತುತು ಶಿಕ್ಷಣಕಕೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ 
ಗುರಿಗಳೊಿಂದ್ಗ ಬಸಯಬವೀಕಿಂದು ಬವೀಸ್ ಲೆೈನ್ 
ವರದ್ಯಲಲ ಉಲೆಲವೀಖಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ 
ವ್ಸತುವದಲಲ, ಈ ಗುರಿಗಳ ನಡುವ ಯ್ವುದೆವೀ 
ಗರನ್ಹಸಿ ಬಸುಗ ಕ್ಣುತಿತುಲಲ.
ಇನೂನುಯಂದು ಸಮಸ್ಯಯಂದರೆ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಪೌಷಿಟಾಕತೆಗೂ ಮೀಲ್ನ 
ಅಯಂಶಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅಯಂತರ್ -ಸಯಂಬಯಂಧ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖಿ 
ಸಯಂಬಯಂಧವನುನು ಗುರುತಸದೀ ಇರುವುದು. ಇದು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ 
ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯನಕಕೆ ಅಡಿಡ್ ಉಯಂಟುಮಾಡುತತುದ ಹಾಗೂ ಇದರಿಯಂದ ವಿವಿಧ 
ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳ ಸಯಂಕಿೀಣ್ಪತೆ ಮತುತು ಅಗಾಧತೆಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪ 
ಮಾಡಿಕೂಳಳುಲು ಆಗುವುದ್ಲಲಿ. ಈ ಸಮಸ್ ತಲೆಯತತುಲು ಒಯಂದು 
ಕಾರಣವೆಯಂದರೆ, ಎಲಾಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳನುನು ಪರಸ್ಪರ ಬಸಯಲು 
ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ #1 (ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ) 
ಮತುತು ಎಸ್ ಡಿಜಿ #2 (ಹಸಿವು ನವಾರಣೆ) ಬಹಳ ಹತತುರದ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ಹೂಯಂದ್ದ್ದರೂ, ಅವನುನು ಒಯಂದಕೂಕೆಯಂದು ಬಸದ್ಲಲಿ. ಬೀರೆ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ 
ಹೀಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಯಂದು ವ್ವಸಿಥಾತ ವಿಧಾನದ ಕೂರತೆಯಿದ. 
ಕಳಗಿನ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ನೂೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ಪಷಟಾವಾಗುತತುದ. ಭಾರತದ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸರಾಸರಿ 57 ಇದ್ದರೆ, ಕೀರಳ ಮತುತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೀಶ 69 
ಶ್ರೀಯಾಯಂಕ ಗಳಿಸಿವೆ, ತಮಿಳುನಾಡು 66 ಶ್ರೀಯಾಯಂಕ ಗಳಿಸಿದ. ಚಯಂಡಿೀಗಢವು 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1ರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನ ತೊೀರಿದ್ದರೂ ಸಹ 68 ಶ್ರೀಯಾಯಂಕ ಗಳಿಸಿದ. 
ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಪೆೈಕಿ ಪುದುಚೆೀರಿಯು ತನನು 65 ಶ್ರೀಯಾಯಂಕಗಳ 
ಮಟಟಾವನುನು ಕಾಯು್ದಕೂಯಂಡಿದ (ಇದು ಯಶಸಿವಿ ರಾಜ್ವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ಒಯಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ ಎಯಂಬುದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೀಕು). ಬಹಾರ ಮತುತು 
ಉತತುರ ಪ್ರದೀಶ ರಾಜ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 48 ಮತುತು 42 ಶ್ರೀಯಾಯಂಕ 
ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಪತು ಸೂೀದರಿಯರ ನಾಡಿನ ಹಬಾ್ಬಗಿಲು ಎಯಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 
ಅಸಾಸ್ಯಂ 49 ಶ್ರೀಯಾಯಂಕ ಸಯಂಪಾದ್ಸಿದ.

ಎಸ್ ಡಿಜಿ#1ನುನು ಇತರ ಗುರಿಗಳೂಯಂದ್ಗೆ, ಅದರಲೂಲಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಹಸಿವು, 
ಆರೊೀಗ್, ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತುತು ಶಕ್ಣಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಗುರಿಗಳೂಯಂದ್ಗೆ 
ಬಸಯಬೀಕಯಂದು ಬೀಸ್ ಲೆೈನ್ ವರದ್ಯಲೂಲಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಲಾಗಿದ. ಆದರೆ 
ವಾಸತುವದಲ್ಲಿ, ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ವಿಶಲಿೀಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತತುರುವ 
ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಯಂದು ಕ್ಷೆೀತ್ರವನುನು ಇನೂನುಯಂದರೊಯಂದ್ಗೆ ತಾಳ 
ಹಾಕಲಾಗುತತುದಯೀ ವಿನಹ ಈ ಗುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೀ ಗಮನಾಹ್ಪ 
ಬಸುಗೆ ಕಾಣುತತುಲಲಿ. ಇದರಿಯಂದ ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯನುನು ಮೀಲಮೂಟಟಾದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರವೆೀ ಪರಿಹರಿಸಿದಯಂತಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯ ಮೂಲ ಮತುತು ಆಳ-ಅಗಲವನುನು 
ಕಡೆಗಣಿಸಿದಯಂತಾಗುತತುದ. ಜೂತೆಗೆ ಬಡತನವನುನು ಬರಿೀ ಸರಾಸರಿ ವರಮಾನಕಕೆ 
(ದ್ನಕಕೆ 70 ರೂಪಾಯಿ) ಸಿೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದಯಂತಾಗುತತುದ. ಎಷೂಟಾೀ ಬುಡಕಟುಟಾ 
ಜನರು ಮತುತು ಗುತತುಗೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದ್ನವೊಯಂದಕಕೆ ಅಷುಟಾ ವರಮಾನವೂ 
ದಕುಕೆತತುಲಲಿ.
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ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಪ್ರಗತ ಮತುತು ಯಾ್ಪಯಂಕಿಯಂಗ್ ನಧ್ಪರಿಸಲು 
ಬಳಸುತತುರುವ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳಲೆಲಿೀ ಸಾಕಷುಟಾ ದೂೀಷಗಳಿವೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಸವಿತಃ 
ನೀತ ಆಯೀಗ ಒಪಿ್ಪಕೂಯಂಡಿದ. ಬಹುತೆೀಕ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ರಾಜ್ಗಳೀ 
ನೀಡುವುದರಿಯಂದ, ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಇದು ಇಡಿೀ 
ರಾಜ್ದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತತುದಯೀ, ಇದು ರಾಜ್-ವಾ್ಪಿ ದತಾತುಯಂಶವೊೀ ಅರವಾ 
ಒಯಂದು ನದ್್ಪಷಟಾ ಪ್ರದೀಶದೂ್ದೀ (ಏಕಯಂದರೆ ರಾಜ್ಗಳಲೂಲಿ ಭೌಗೊೀಳಿಕ 
ಏರುಪೆೀರುಗಳು ಇರುತತುವೆ), ದತಾತುಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಯೀಜನ ರೂಪಿಸಲು 
ಮತುತು ಅದನುನು ಕಾಯ್ಪರೂಪಕಕೆ ತಯಂದು, ಸೂಕತು ಒಳನೂೀಟಗಳನುನು ನೀಡಲು 
ರಾಜ್ಗಳ ಬಳಿ ತಜ್ಞರ ತಯಂಡವಿದಯೀ, ಎಯಂಬತಾ್ದ್ ಪ್ರಶನುಗಳು ಮೂಡುತತುವೆ. 
ಅಷಟಾೀ ಅಲಲಿದೀ, ಈಗಾಗಲೆೀ ನಸತುೀಜವಾಗಿರುವ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಚೌಕಟಿಟಾನ 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವ್ವಸಥಾಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು ನಗಾವಣೆ 
ನಡೆಯುತತುಲಲಿ. ನೀತ ಆಯೀಗ ರೂಪಿಸಿರುವ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಎಲಾಲಿ 
ಸೂಚಕಗಳನುನು ಗಣನಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಯಂಡಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ದತಾತುಯಂಶದ 
ಸತಾ್ಸತ್ತೆಯ ಸಮಸ್ ಇದ್ದೀ ಇದ. ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತತುರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಮಸ್ಯಯಂದರೆ, ಎಲಾಲಿ ಸೂಚಕಗಳನೂನು ಟಾ್ರಯಾಕ್ ಮಾಡದ್ರುವುದು ಹಾಗೂ 
ಎಲಾಲಿ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶವನುನು ಕಲೆಹಾಕದೀ ಇರುವುದು. 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಯ ಸಮಗ್ರ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ವಾಗುತತುಲಲಿ.

IV.4. ಡವೀಟ್ ಕಲೆಹ್ಕುವಿಕ 
ರತುತು ಟ್ರಾಯಾಕಿಂಗ್ ನಲಲ 
ತೆ್ಡಕುಗಳು
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನುನೆ ಅಳವಡಿಸಲು 
ಬಯಸುವವರಿಗ ಎದುರ್ಗುತಿತುರುವ ಪರಾರುಖ 
ಸರಸಯಾಯ್ಿಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಚಕಗಳನ್ನೆ ಟ್ರಾಯಾಕ್ 
ಮ್ಡದ್ರುವುದು ಹ್ಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಚಕಗಳಿಗ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಅಿಂಕಅಿಂಶವನುನೆ ಕಲೆಹ್ಕದೆವೀ 
ಇರುವುದು. ಹಿವೀಗ್ಗಿ ಪರಾಗತಿಯ ಸರಗರಾ 
ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆ ಸ್ಧಯಾವ್ಗುತಿತುಲಲ.

ಭ್ರತದಲಲ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ಸಥಿಳಿವೀಯ ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆ 
ರತುತು ಅಳವಡಿಕಯನುನೆ ರ್ಜಯಾಗಳೆವೀ 
ನ್ವೀಡಿಕ್ಳು್ಳತಿತುದ್ರ್, ಒಟ್ಟ್ರೆ ಗುರಿಗಳನುನೆ ಕವೀಿಂದರಾ 
ಸಕ್ಸಿರವವೀ ನ್ವೀಡಿಕ್ಳು್ಳತತುದೆ…

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಸಥಾಳಿೀಯ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು ಅಳವಡಿಕಯನುನು 
ರಾಜ್ಗಳೀ ನೂೀಡಿಕೂಳುಳುತತುದ್ದರೂ, ಒಟಾಟಾರೆ ಗುರಿಗಳನುನು ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರ ಮತುತು 
ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರದ ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿರುವ ನೀತ ಆಯೀಗ ನಯಯಂತ್ರಸುತತುವೆ. ಜೂತೆಗೆ, 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ಅಯಂತರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು. 
ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್/ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೂಣೆಗಾರಿಕ ಕಡಿಮ ಇರುತತುದ. 
ಈ ಕೀಯಂದ್್ರೀಕೃತ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯು ಕೀಯಂದ್ರದ್ಯಂದ ರಾಜ್ಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ದ್ಯಂದ ಜಿಲಾಲಿ/
ಸಥಾಳಿೀಯ ಮಟಟಾಕಕೆ ಪಸರುತತುದ. ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಕಾ್ಪರಗಳು ಕೀವಲ ಮೀಲಮೂಟಟಾದ 
ಸಕಾ್ಪರದ ಅಣತ ಮೀರೆಗೆ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಯಂಸಥಾಗಳಾಗಿ 
ಉಳಿದುಬಟಿಟಾವೆ. ಇಡಿೀ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್ಲಿ, ಬಹುತೆೀಕ ಸಕಾ್ಪರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಸವಿತಃ 
ಅವರಿಗೆೀ ವಿಷಯಗಳ ಆಳ ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ನಮೂನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನರತವಾಗುತತುವೆ. ಸಥಾಳಿೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಎದು್ದ 
ಕಾಣುವ ಕೂರತೆಯಯಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಪಾ್ರಯೀಗಿಕ ಅಳವಡಿಕ 
ಮತುತು ಅದಕಾಕೆಗಿ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಕಯಂಡುಕೂಳುಳುವುದು 
– ಇದಾ್ವುದರ ಬಗೆಗೆಯೂ ಸ್ಪಷಟಾ ಚಿತ್ರಣ ಇಲಲಿ.

IV.5. ಇಬ್ಬಗಯ ವಿಕವೀಿಂದ್ರಾವೀಕರಣ
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ: ಬಡತನ, ಹಸ್ವು ಮತುತು ಲ್ಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ, ಮಾರ್ಚ್  2021

IV.6. ಸಹಕ್ರಿ ಒಕ್ಕೂಟ 
ವಯಾವಸಥಿಯಿಿಂದ ಸ್ಪಧ್ಸಿತ್ಮಕ 
ಒಕ್ಕೂಟ ವಯಾವಸಥಿಯತತು
ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ವಿಷಯದಲಲ, ಈ ಸ್ಪಧ್ಸಿತ್ಮಕ 
ಫೆಡರಲಸಮ್ ‘ರಹತ್್ಕ್ಿಂಕ್ಷೆಯ ಜಲೆಲಗಳ 
ಪರಿವತಸಿನ’ ಕ್ಯಸಿಕರಾರದಲಲ ಸ್ಪಷಟ್ವ್ಗಿ 
ಕ್ಣಿಸುತತುದೆ. ಇದು ಬವೀರೆಬವೀರೆ ಅಿಂಶಗಳ ರ್ಲಕ 
ದೆವೀಶದ ಜಲೆಲಗಳನುನೆ ರುಿಂಚ್ಣಿ ಜಲೆಲಗಳು, 
ಪರಾದಶಸಿಕ ಜಲೆಲಗಳು ರತುತು ರಹತ್್ಕ್ಿಂಕ್ಷೆಯ 
ಜಲೆಲಗಳು ಎಿಂದು ವಗಿವೀಸಿಕರಿಸುತತುದೆ.
ಕೀಯಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ 
ಸಹಕಾರಿ ಫಡರಲ್ಸಮ್ ನ ಜಾಗವನುನು “ಸ್ಫಧಾ್ಪತಮೂಕ ಫಡರಲ್ಸಮ್ ” 
ಆಕ್ರಮಿಸಿದಯಂತೆ ಕಾಣುತತುದ.  ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಪಧಾ್ಪತಮೂಕ 
ಫಡರಲ್ಸಮ್ ‘ಮಹತಾವಿಕಾಯಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಪರಿವತ್ಪನ’ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತತುದ. ಇದು ಬೀರೆಬೀರೆ ಅಯಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲೆಲಿಗಳ 
ಯಾ್ಪಯಂಕಿಯಂಗ್ ನಧ್ಪರಿಸುವ ಯೀಜನಯಾಗಿದು್ದ, ಮುಯಂಚೂಣಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳು, 
ಪ್ರದಶ್ಪಕ ಜಿಲೆಲಿಗಳು ಮತುತು ಮಹತಾವಿಕಾಯಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳು ಎಯಂದು ದೀಶದ 
ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು ವಗಿೀ್ಪಕರಿಸುತತುದ.  ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಈ ವಗಿೀ್ಪಕರಣವು 
ಜಿಲೆಲಿಗಳು ಮತುತು ರಾಜ್ಗಳನುನು ರಚನಾತಮೂಕ ಮತುತು ಸೃಜನಶೀಲ ವಲಯಗಳಾಗಿ 
ಬಳಯಲು ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸುವ ಬದಲು, ಅವು ತಮಮೂ ಪ್ರಗತಯ ಕುರಿತು 
ರಕ್ಣಾತಮೂಕ ಧೂೀರಣೆ ತಳಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತತುದ. ಉತತುಮ ಪ್ರದಶ್ಪನ 
ತೊೀರುತತುರುವ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಚೆ್ಚಚು್ಚ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲಾಗುತತುದ 
ಎಯಂದು ಕಲವು ತಜ್ಞರು ಹೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಇದು ಸಯಂಪನೂಮೂಲ ಕೂರತೆ 
ಎದುರಿಸುತತುರುವ ಜಿಲೆಲಿ ಮತುತು ರಾಜ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಕಟಟಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತುದ. 
ಆದರೆ, ಇದನುನು ಸಾಬೀತುಮಾಡಲು ಯಾವುದೀ ಸ್ಪಷಟಾ ಪುರಾವೆಗಳು ಅರವಾ 
ನೀರ ಅಧ್ಯನಗಳು ಲಭ್ವಿಲಲಿ.

ಇಡಿವೀ ಪರಾಕರಾಯ್ಯಲಲ, ಬಹುತೆವೀಕ ಸಕ್ಸಿರಿ 
ಇಲ್ಖ್ಗಳು ಸ್ತಃ ಅವರಿಗವೀ ವಿಷಯಗಳ ಆಳ 
ಅರಿಯಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡದ ನರ್ನಗಳಲಲ 
ಅಿಂಕಅಿಂಶ ಸಿಂಗರಾಹಣೆ ಮ್ಡುವಲಲ 
ನಿರತವ್ಗುತತುವ. ಸಥಿಳಿವೀಯ ರಟಟ್ದಲಲ ಎದು್ 
ಕ್ಣ್ವ ಕ್ರತೆಯ್ಿಂದರೆ, ಅವರಿಗ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ 
ಪ್ರಾಯವೀಗಿಕ ಅಳವಡಿಕ ರತುತು ಅದಕ್ಕೂಗಿ 
ಸಿಂಪನ್್ಮಲಗಳು ಹ್ಗ್ ವಿಧ್ನಗಳನುನೆ 
ಕಿಂಡುಕ್ಳು್ಳವುದು – ಇದ್ಯಾವುದರ ಬಗಗೆಯ್ ಸ್ಪಷಟ್ 
ಚಿತರಾಣ ಇಲಲ.
ಸೂಚಕಗಳನುನು ನಧ್ಪರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಯಂದು ನದ್್ಪಷಟಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವಿಯತತುತೆ 
ಇದಾ್ದಗ ಮಾತ್ರವೆೀ ವಿಕೀಯಂದ್್ರೀಕರಣ ಸಾಧ್ವಾಗುತತುದ. ಆದರೆ ಉಪಕರಣ, 
ತರಬೀತ, ಹಣಕಾಸು ನರವು, ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಕ ಅರವಾ ಅಗತ್ ದತಾತುಯಂಶದ 
ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ಇತರ ರಾಜ್ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತತುರುವ ಡೆೀಟಾಸಟ್ ಗಳಿಗೆ 
ಹೂಯಂದ್ಕಯಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಕೀಯಂದ್ರಕಕೆ ರವಾನಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷುಟಾ ತೊಡಕುಗಳಿವೆ. ಕೀಯಂದ್ರದ ಬೀಡಿಕಗಳು (ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ ನೀತ 
ಆಯೀಗ ಹಾಗೂ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯ), 
ಮತುತು ಪ್ರತೆ್ೀಕ ರಾಜ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ವಸಥಾ ನಡುವಿನ ಅಸಮಪ್ಪಕತೆಯನುನು 
ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೂೀಡುತೆತುೀವೆ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಕುರಿತ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ವತುತು 
ರವಾನಗಾಗಿ ಗುರುತಸಲ್ಪಟಟಾ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಗೆ ಕೀಯಂದ್ರವು ಸ್ಪಷಟಾ ಮತುತು ವ್ವಸಿಥಾತ 
ಮಾಗ್ಪಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ತರಬೀತ ನೀಡಿಲಲಿ ಎಯಂಬುದು ಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿದ.  ರಾಜ್ 
ಮಟಟಾದ ವ್ವಸಥಾಯಲೂಲಿ ಅಗಾಧ ವ್ತಾ್ಸಗಳಿವೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಒಯಂದು 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶನುಯಾಗಿರುವುದರಿಯಂದ, ಇದನುನು ಪ್ರತೆ್ೀಕ ವಗ್ಪವಾಗಿ 
ಪರಿಶೀಲ್ಸಬೀಕಾಗಿದ.
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IV.7. ಸ್ಮ್ಜಕ ಹಿನನೆಲೆಯ ಬಗಗೆ 
ನಿಲಸಿಕ್ಷಯಾ
ಈ ಚೌಕಟಿಟ್ಗ ವಯಾವಸಥಿಯಲಲ ಯ್ವುದೆವೀ ಸುಧ್ರಣೆ 
ತರುವ ಉದೆ್ವೀಶ ಇಲಲ ಹ್ಗ್ ಅಿಂತಿರ 
ಫಲತ್ಿಂಶಕಕೂಿಂತ ಅಿಂಕಅಿಂಶ ಸಿಂಗರಾಹಣೆ ರತುತು 
ಮವೀಲ್ಚ್ರಣೆಗ ಹೆಚುಚು ರಹತ್ ನಿವೀಡಲ್ಗುತಿತುದೆ 
ಎಿಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷಟ್. ಇದು ಅವರು ಬಳಸುತಿತುರುವ 
ವಿಧ್ನಗಳ ವೈಫಲಯಾವಿಂದೆವೀ ಹೆವೀಳಬವೀಕು. ಏಕಿಂದರೆ, 
ಇಲಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ರುವ ಸ್ಚಕಗಳಿಗ್, ಸ್ಮ್ಜಕ 
ವ್ಸತುವಕ್ಕೂ ಅಜಗಜ್ಿಂತರ ವಯಾತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಕೀಯಂದ್್ರೀಕರಣ ಮತುತು ಇತರ ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಜೂತೆಗಿನ ಸ್ಫಧ್ಪಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ 
/ ಸಥಾಳಿೀಯ ಮಟಟಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಲೆ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು 
ಅವಾಸತುವಿಕ ಸಮಯ ಮಿತಯಳಗೆ ಫಲ್ತಾಯಂಶಗಳನುನು ಪ್ರದಶ್ಪಸಬೀಕಾದ 
ಹಚು್ಚವರಿ ಒತತುಡ ಬೀಳುತತುದ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಸಾಕಷುಟಾ ಪ್ರಗತಯಾಗುತತುದ ಎಯಂದು 
ಬಯಂಬಸಲು ಕಲವೊಮಮೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳನುನು ನೀಡಿದ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಈ ಚೌಕಟಿಟಾಗೆ ವ್ವಸಥಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ 
ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಉದ್ದೀಶ ಇಲಲಿ ಹಾಗೂ ಅಯಂತಮ ಫಲ್ತಾಯಂಶಕಿಕೆಯಂತ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ 
ಸಯಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಚು್ಚ ಮಹತವಿ ನೀಡಲಾಗುತತುದ ಎಯಂಬುದು 
ಸುಸ್ಪಷಟಾ.

ಇದು ಅವರು ಬಳಸುತತುರುವ ವಿಧಾನಗಳ ವೆೈಫಲ್ವೆಯಂದೀ ಹೀಳಬೀಕು. ಏಕಯಂದರೆ, 
ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸೂಚಕಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸತುವಕೂಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧವೆೀ 
ಇಲಲಿ.   ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವೆಯಂದರೆ ಜಾತ ಮತುತು ಲ್ಯಂಗದ ಪ್ರಶನು. ಪುರುಷರು 
ಅರವಾ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಯಂಬಗಳಿಗಿಯಂತ ಮಹಿಳಯರು/ಮಹಿಳಾಪ್ರಧಾನ 
ಕುಟುಯಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹಚಿ್ಚಗೆ ಇರುತತುದಯೀ? ಮಿಶ್ರ-ಜಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ದಲ್ತರು, ಆದ್ವಾಸಿಗಳು ಮತುತು ಇತರೆ “ಹಿಯಂದುಳಿದ ಜಾತಗಳ” ಜನರ 
ಪರಿಸಿಥಾತಯು ಮೀಲವಿಗ್ಪದ ಅರವಾ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಯ ಜನರಿಗಿಯಂತ 
ಕಟಟಾದಾಗಿದಯೀ?  ಐತಹಾಸಿಕ ವಲಸಗಳು ಬಡತನ ಅರವಾ ಸಾಪೆೀಕ್ ಆರ್್ಪಕ 
ಯಶಸಿಸ್ಗೆ ಒಯಂದು ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುಗೆ ನೀಡಿವೆಯೀ? ಧಮ್ಪದ ಪಾತ್ರವೆೀನು? 
ನಗರಿೀಕರಣ ಅರವಾ ನಗರ ಪ್ರದೀಶದ್ಯಂದ ಇರುವ ಅಯಂತರವು ಬಡತನ ಮಟಟಾದ 
ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತುದಯೀ? ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು 
ಮತುತು ಬಡತನ ಮಟಟಾದ ನಡುವೆ ಸಯಂಬಯಂಧವಿದಯೀ?  ಭೂ ಮಾಲ್ೀಕತವಿಕೂಕೆ 
ಬಡತನ, ಪೌಷಿಟಾಕತೆ ಮತುತು ಲ್ಯಂಗಕೂಕೆ (ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಯಂಖಾ್ತರನುನು 
ಒಳಗೊಯಂಡಯಂತೆ) ಇರುವ ಸಯಂಬಯಂಧವೆೀನು? ಇಯಂತಹ ಹತುತು ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಪ್ರಶನುಗಳನುನು ಕೀಳಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವಕಕೆ ಸವೆ್ಪ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೆೀ 
ಉತತುರ ಕಯಂಡುಕೂಳಳುಬಹುದು. ಇನೂನು ಕಲವಕಕೆ ಹಚಿ್ಚನ ಪಾ್ರದೀಶಕ ಜ್ಾನದ 
ಅವಶ್ಕತೆ ಬೀಳುವುದರಿಯಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಚಟುವಟಿಕಗಳನುನು 
ಕೈಗೊಯಂಡು ಪ್ರತಯಯಂದನೂನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಸುವ ಮೂಲಕ ಉತತುರ 
ಕಯಂಡುಕೂಳಳುಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ವಿಧಾನವು ಹಚಾ್ಚಗಿ 
ದತಾತುಯಂಶಾಧಾರಿತ ಸೂಚಕಗಳ ಮೀಲೆ ಅವಲಯಂಬತವಾಗಿದ. ಆ ದತಾತುಯಂಶವನುನು 
ಸಯಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಶಷಾಟಾಚಾರಗಳು, ಪ್ರಶಾನುವಳಿ, ಮತತುತರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಸಾವ್ಪಜನಕವಾಗಿ ಲಭ್ವಿರುವ ವರದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿ ತಳಿಸಿಲಲಿ.
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ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1, 2 ಮತುತು 5ಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಯಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಥಾತಗತಯ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ, ಹಲವಾರು ವಿಶಲಿೀಷಣೆ ಮತುತು ಶಫಾರಸುಗಳನುನು 
ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನುನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳುಳುವ ಬೀರೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳಿಗೂ 
ಸಹ ಅನವಿಯಿಸಬಹುದು.

V.1. ದೌಬಸಿಲಯಾಗಳನುನೆ 
ಗುರುತಿಸುವುದು
ರ್ಜಯಾ/ಕವೀಿಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆವೀಶಗಳಲಲ ಕಿಂಡುಬಿಂದ 
ಒಿಂದು ಪರಾರುಖ ನ್ಯಾನಯಾತೆಯ್ಿಂದರೆ ಸಕ್ಸಿರಿ 
ಸ್ಬ್ಬಿಂದ್ಗ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಕಷುಟ್ ತರಬವೀತಿ 
ರತುತು ತಿಳುವಳಿಕ ನಿವೀಡದ್ರುವುದು ಹ್ಗ್ 
ಸಕ್ಸಿರದ ಬವೀರೆಬವೀರೆ ಯವೀಜನಗಳು ರತುತು 
ಸಥಿಳಿವೀಯ ಸ್ಯಿಂ ಆಡಳಿತಕಕೂ (ಪಿಂಚ್ಯತ್ ರ್ಜ್ 
ಸಿಂಸಥಿಗಳು, ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯವೀಜನಗಳು, 
ಗ್ರಾಮಿವೀಣ್ಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇತ್ಯಾದ್) ಅವು ಹೆವೀಗ 
ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗುತತುವ ಎಿಂಬುದನುನೆ ಅವರಿಗ 
ವಿವರಿಸದೆವೀ ಇರುವುದು.
ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳು ಮತುತು ಅದರಲೂಲಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ ನೀತ ಆಯೀಗ 
ಹಾಗೂ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1 
ರ ಧ್ೀಯವನುನು ಸಯಂಪೂಣ್ಪವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅರವಾ ಕಡೆೀಪಕ್ 2030ರ 
ವೆೀಳಗೆ ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಅಧ್ಪದಷುಟಾ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯಯಂದ್ಗೆ ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ ಮತುತು ಪ್ರಗತಯ ಕುರಿತ ದತಾತುಯಂಶವನುನು 
ಒಟುಟಾಗೂಡಿಸಲು ಸಾಕಷುಟಾ ಪ್ರಯತನು ನಡೆಸಿವೆ. ಹಲವಾರು ಅಯಂಶಗಳಿಯಂದ ಅವರ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತತುದ. ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಿಸದ ದತಾತುಯಂಶ ಸಯಂಗ್ರಹ 
ವಿಧಾನಗಳು, ರಾಜ್ಗಳೂಳಗೆ ಹಾಗೂ ಕೀಯಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜ್ಗಳ ನಡುವೆ 
ಸೂಚಕಗಳ ಬಳಕಯಲ್ಲಿ ಸಿಥಾರತೆಯ ಕೂರತೆ, ಇತಾ್ದ್ಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿವೆ. 
ವಾಸತುವವಾಗಿ, ನೀತ ಆಯೀಗವೆೀ ಗಮನಸಿದಯಂತೆ, ಅದು ಗುರುತಸಿದ್ದ 62 
ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀವಲ 40ನುನು ಮಾತ್ರ ಇತರ ದತಾತುಯಂಶ ಮೂಲಗಳೂಯಂದ್ಗೆ 
(ಮುಖ್ವಾಗಿ ರಾಜ್ಗಳ ಜೂತೆ) ಹಯಂಚಿಕೂಳಳುಲಾಗಿದ. ಇದು ದತಾತುಯಂಶವು 
ವಿಶಾವಿಸಾಹ್ಪವಾಗಿಲಲಿ ಎಯಂಬುದನುನು ಸೂಚಿಸುತತುದ ಹಾಗೂ ಎಲಾಲಿ ಸಥಾಳಿೀಯ 
ಸಯಂಸಥಾಗಳೂ ಒಯಂದೀ ವ್ವಸಥಾಯಡಿ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಒಯಂದೀ ತೆರನಾದ 
ಸೂಚಕಗಳನುನು ಬಳಸಿ, ಒಯಂದೀ ನಮೂನಯ ಪ್ರಕಾರ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 
ಎಷುಟಾ ಮುಖ್ ಎಯಂಬುದನುನು ಸೂಚಿಸುತತುದ.

ಬಡತನ, ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ ಮತುತು ಲ್ಯಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಸಿತುತವಿ ಮತುತು/ಅರವಾ 
ಕಡಿತದ ಬಗೆಗೆ ನಧಾ್ಪರ ತೆಗೆದುಕೂಳಳುಲು ಹಚಿ್ಚನ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳ ಅವಶ್ಕತೆ 
ಇದ. ಇದಕಕೆ ಹಚಿ್ಚನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೆೀಟಾವನುನು ಒಟುಟಾಗೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ವಿರುವ 
ಕಾರಣ, ಹಳಿಳು ಮತುತು ನಗರ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಾತಮೂಕ ಸಯಂಶೂೀಧನ 
ಕೈಗೊಳುಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅವಶ್ಕತೆಯನುನು ಪೂರೆೈಸಬಹುದು. ಈ ರಿೀತಯ 
ಬಹಳಷುಟಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ದತಾತುಯಂಶಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಅಸಿತುತವಿದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ 
ಬಡತನ ಕಡಿತಕಕೆ (ಅರವಾ ಅದರ ಹಚ್ಚಳಕಕೆ) ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಸಯಂಶೂೀಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವನುನು ಬಳಸಿಕೂಳಳುಬೀಕಷಟಾೀ. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 1 ಸೀರಿದಯಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಸುಸಿಥಾರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಗತ ಅಳಯಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ರಮವು ಗಯಂಭಿೀರ 
ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಮತುತು ಕ್ಷೆೀತ್ರ ಕಾಯ್ಪದ ಮೀಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೀಕು ಹಾಗೂ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತು ಮಾನವಶಾಸಿತ್ೀಯ ಮೂಲಗಳಿಯಂದ ಪಡೆದ ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು, ಎನ್ ಜಿಓಗಳಯಂತ ಸಕಾ್ಪರೆೀತರ ಸಯಂಸಥಾಗಳು ಕಲೆಹಾಕಿರುವ 
ಮಾಹಿತ, ಮುಯಂತಾದವನುನು ಗಣನಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳಳುಬೀಕು. ಹಾಗೆಯಂದ ಮಾತ್ರಕಕೆ, 
ಇದು ಬರಿೀ ವಿಧಾನಕ್ರಮಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೆೀ 
ಚಚಿ್ಪಸಿದಯಂತೆ, ಜಾತ, ಲ್ಯಂಗ, ಧಮ್ಪ, ಬುಡಕಟುಟಾ, ವಯಸುಸ್, ಇನೂನು 
ಮುಯಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಯಂಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕತು ಪಾ್ರಶಸತ್ಯ ನೀಡಬೀಕು. ಜೂತೆಗೆ, 
ಬರಿೀ ವರಮಾನವನುನು ಲೆಕಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನಕಕೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ 
ಬಹುಮುಖ್ ವಿಷಯಗಳಾದ ಪೌಷಿಟಾಕತೆ, ಬಡತನದ ಬಹುಮುಖಿ-ಗುಣವನುನು 
ವಿವರಿಸುವ ಶಕ್ಣ ಮತುತು ಸಾಯಂಸಕೆಕೃತಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಭ್ತೆಯಯಂತಹ 
ಅಯಂಶಗಳು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಲ್ಯಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ 

V. ವಿಶಲವೀಷಣೆ ರತುತು ಶಿಫ್ರಸುಗಳು
ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ ಎಯಂಬುದನುನು ಅರ್ಪ ಮಾಡಿಕೂಳಳುಬೀಕು.

ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯದ ಗುರಿಗಳು 
ಎಯಂಬುದನುನು ಕೀಯಂದ್ರ ಸಕಾ್ಪರವು ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಪಷಟಾವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೀಕು. ಸಥಾಳಿೀಯ ಪ್ರಗತಯು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಪ್ರಗತಗೆ ಮತುತು 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳಿಗೆ ಮಹತವಿದ ಕೂಡುಗೆ ನೀಡುತತುದ ಹಾಗೂ ಭಾರತವು 
ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಯಂದ ಹಮಮೂಯಿಯಂದ ತನನು ಪ್ರಗತಯನುನು 
ವರದ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ವಾಗುತತುದ ಎಯಂಬುದನುನು ಅವರಿಗೆ ಮನಮುಟುಟಾವಯಂತೆ 
ತಳಿಸಬೀಕು. ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಂಡುಬಯಂದ ಒಯಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ನೂ್ನ್ತೆಯಯಂದರೆ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಿಬ್ಬಯಂದ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷುಟಾ ತರಬೀತ 
ಮತುತು ತಳುವಳಿಕ ನೀಡದ್ರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಕಾ್ಪರದ ಬೀರೆಬೀರೆ ಯೀಜನಗಳು 
ಮತುತು ಸಥಾಳಿೀಯ ಸವಿಯಯಂ ಆಡಳಿತಕಕೆ (ಪಯಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಯಂಸಥಾಗಳು, 
ಜನಕಲಾ್ಣ ಯೀಜನಗಳು, ಗಾ್ರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇತಾ್ದ್) ಅವು ಹೀಗೆ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತುವೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸದೀ ಇರುವುದು.
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V.2. ನ್ಗರಿಕ ಸಿಂಘಟನಗಳ 
ಸಹಭ್ಗಿತ್
ಜನರ ಹಕುಕೂಗಳ ಆಧ್ರದ ಮವೀಲೆ ಯವೀಜನ ರತುತು 
ಕ್ಯಸಿಕರಾರಗಳನುನೆ ತೆಗದುಕ್ಿಂಡ್ಗ, ಲಭಯಾವಿರುವ 
ಸಿಂಪನ್್ಮಲಗಳು ಕಡಿಮಯಿದ್ರ್, ಅವುಗಳು 
ಬಿವೀರುವ ಪರಿಣ್ರ ಹೆಚ್ಚುಗಿರುತತುದೆ
ರಾಜ್/ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಜಿಓಗಳ 
ಸಹಭಾಗಿತವಿದ ಕುರಿತು ಯೀಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆ ನಟಿಟಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತನು ನಡೆಸುವ 
ಅವಶ್ಕತೆ ಬಹಳಷಿಟಾದ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಕಿ್ರಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಇಲಲಿದ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನುನು ಉತೆತುೀಜಿಸಲು, ಸಮಗ್ರ ಮಾದರಿಯನುನು ಒದಗಿಸಲು ಮತುತು 
ಬೀರೆಬೀರೆ ಗುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಯಂಘಷ್ಪ ಉಯಂಟಾಗದಯಂತೆ ತಡೆಯಲು 
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ ಮತುತು ಪರಿಸರ ಸಯಂರಕ್ಣೆ) ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ.

ಉತತುಮ ಅಭಾ್ಸಗಳನುನು ಪಟಿಟಾ ಮಾಡಿ, ಅವನುನು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧನಗೆ 
ಬಳಸಿಕೂಳುಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್. ಹತುತು ಹಲವಾರು ಸಣಣು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು 
ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ, ಗಾ್ರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರ ತೊೀಟಗಾರಿಕ, 
ಕುಶಲಕಲೆಗಳ ಉತೆತುೀಜನ, ಕೃಷಿಅರಣಿ್ೀಕರಣ, ಸಹಕಾರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳು, 
ಪಯಾ್ಪಯ ಶಕಿತುಮೂಲಗಳು ಮತತುತರ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಮತುತು 
ಕಿ್ರಯಾಶೀಲ ಮಾದರಿಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೂಳುಳುತತುವೆ. ಆರ್್ಪಕತೆ, ಕಾಮಿ್ಪಕ 
ಕಾನೂನುಗಳು, ಉದೂ್ೀಗ ಕ್ಷೆೀತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತದೂಡಡ್ ರಚನಾತಮೂಕ 
ಹೂಯಂದಾಣಿಕಗಳ ಅವಶ್ಕತೆ ಇರುವುದೀನೂೀ ನಜ. ಹಾಗೆಯಂದ ಮಾತ್ರಕಕೆ ಸಣಣು 
ಮತುತು ಸಥಾಳಿೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕಡೆಗಣಿಸುವಯಂತಲಲಿ. ಅಯಂಕಿಸಯಂಖ್್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚ ಮಹತವಿ 
ನೀಡಿದಾಗ, ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ, ಆಹಾರ ಮತುತು ಪೊೀಷಕಾಯಂಶ ಭದ್ರತೆ, ಲ್ಯಂಗ 
ಸಮಾನತೆ, ಇತಾ್ದ್ಗಳಿಗೆ ಮಹತವಿದ ಕೂಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಯಂಶಗಳನುನು 
ಕಡೆಗಣಿಸಿದಯಂತಾಗುತತುದ. ಇವನುನು ಒಯಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳುಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್.

V.3. ಕ್ವೀವಿಡ್ -19 ಬಿಕಕೂಟುಟ್ 
ಹ್ಗ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುರಿಗಳು
ಭ್ರತದ ಪರಾಗತಿಗ ಎಸ್ ಡಿಜಗಳು 
ಪರಾಸುತುತವ್ಗಬವೀಕ್ದರೆ, ಈ ಬಿಕಕೂಟಿಟ್ನ ಕುರಿತ 
ಸಿಂಪೂಣಸಿ ಅರಿವಿನ್ಿಂದ್ಗ ಬೃಹತ್ 
ರರುಜೆ್ವೀಡಣೆ ಕ್ಯಸಿವನುನೆ ಕೈಗ್ಳ್ಳಬವೀಕು.
ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ಮನಕುಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಗತಯ ಮೀಲೆ 
ಕೂೀವಿಡ್ -19  ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕರಿನರಳು ಬದ್್ದದ. ಭಾರತದಲಲಿಯಂತೂ 
ಕೂೀವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಹಚಾ್ಚಗುತತುವೆ. ಈ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಯಂದಯಂದೂ ಕಾಣದಷುಟಾ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧ, ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆ, ವೆೀತನ ಕಡಿತ, ಬಡತನ 
ಹಚ್ಚಳ ಕಾಣಿಸಿಕೂಳಳುಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಹಣುಣು ಮಕಕೆಳ ಮೀಲೆ 
ಈ ಸಮಸ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹಚಾ್ಚಗಲ್ದ ಎಯಂದು ಅಧ್ಯನಗಳು ಹೀಳುತತುವೆ. 
ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಗೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ಪ್ರಸುತುತವಾಗಬೀಕಾದರೆ, ಈ ಬಕಕೆಟಿಟಾನ ಕುರಿತ 
ಸಯಂಪೂಣ್ಪ ಅರಿವಿನೂಯಂದ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರುಜೂೀಡಣೆ ಕಾಯ್ಪವನುನು 
ಕೈಗೊಳಳುಬೀಕು.

ಹಲವಾರು ಯೀಜನಗಳು ಮತುತು ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳು ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಯಂದ 
ಕಳಗಡೆಯ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಗೆ ಬರುತತುವೆ ಹಾಗೂ ನಧಾ್ಪರ ತೆಗೆದುಕೂಳುಳುವ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲಲಿ ಎಯಂಬುದನೂನು ನಾವು 
ಗಮನಸಿದ್ದೀವೆ. ಅಯಂತಹ ಯೀಜನಗಳು ಮತುತು ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳಿಯಂದ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕ ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರ ಹಕುಕೆಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಯೀಜನ ಮತುತು ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೂಯಂಡಾಗ, 
ಲಭ್ವಿರುವ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮಯಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ಬೀರುವ 
ಪರಿಣಾಮ ಹಚಾ್ಚಗಿರುತತುದ. ನೀತ ನರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತುತು ಯೀಜನಗಳನುನು 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿವತ್ಪನಾತಮೂಕ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳುಳುವುದು 
ಅತ್ವಶ್ಕ.
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ಈ ವರದ್ಯು ಭಾರತದ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೀಕಾದ 
ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇನೂನು ಹಲವಾರು 
ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ಅನುಷಾಠಾನ ಕಾಯ್ಪಗಳಿಗೆ ಇನನುಷುಟಾ ಒತುತು 
ನೀಡುವ ಅವಶ್ಕತೆ ಇದ.

ಇನನೆಷುಟ್ ಸಿಂಶ್ವೀಧನ: ಪ್ರಸುತುತ ವರದ್ಯ ವಾ್ಪಿತುಯನುನು ಎರಡು ರಿೀತಯಲ್ಲಿ 
ವಿಸತುರಿಸಬೀಕಿದ. ಒಯಂದು – ಇನನುಷುಟಾ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ 
ಅಧ್ಯನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟಟಾನುನು ವಿಶಲಿೀಷಿಸುವುದು. ಎರಡು 
– ಈಗ ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿರುವ 3 ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧನಗೆ ನೀರ 
ಹೂಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಸಯಂಸಥಾಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯನ. ಭಾರತದಯಂತಹ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಪ್ರಗತಯ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ 
ಇರುವವರಿಗೆ ಬೀರೆ ದೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲೂಲಿ ಉತತುಮ ಸಾಧನ ತೊೀರುತತುರುವ 
ದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತತುರುವ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ವ್ವಸಥಾ ಮತುತು ರೂಪುರೆೀಷಯ ಕುರಿತ 
ಅಧ್ಯನ ಕುತೂಹಲ ಹುಟಿಟಾಸುತತುದ. ಈಗ ಗಣನಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಯಂಡಿರುವ 
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ತುಲನಾತಮೂಕ ವಿಶಲಿೀಷಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ 
ಪ್ರಗತಯ ವೆೀಗ ಹಚಿ್ಚಸಲು ಹೂಸ ದಾರಿಗಳನುನು ಕಯಂಡುಕೂಳಳುಬಹುದು. 

ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರಾರಗಳು: ಇನೂನುಯಂದು ಸಾಧ್ತೆಯಯಂದರೆ, ಈ ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಸಯಂಶೂೀಧನಯ ಆವಿಷಾಕೆರಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೂಯಂಡು ಕನಾ್ಪಟಕ ರಾಜ್ ಮತುತು/
ಅರವಾ ಇಡಿೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ (ಬಡತನ, ಹಸಿವು, ಲ್ಯಂಗ) 
ಉತತುಮ ಅನುಷಾಠಾನಕಕೆ ಕೂಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಗ್ಪಗಳತತು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಅದಕಾಕೆಗಿ ಈ ಕಳಕಯಂಡವರಿಗೆ ಸಾಮರ್್ಪ ವಧ್ಪನ ತರಬೀತ 
ನೀಡುವುದು:

1. ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷಾಟಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕೀಯಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಪರಿ ನೌಕರರು ಮತುತು ಇತರೆ ಸಾವ್ಪಜನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು;

VI. ರುಿಂದ್ನ ದ್ರಿ
2. ಈ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷಾಠಾನಕಕೆ ಬಯಂಬಲ ಕೂಡುವ ಎನ್ ಜಿಓಗಳು ಮತುತು 

ಸಮುದಾಯ ಸಯಂಘಗಳು;

3. ತಮಮೂ ಸಿಎಸ್ ಆರ್  (ಕಾಪೊ್ಪರೆೀಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬಾ್ದರಿ) 
ಚಟುವಟಿಕಗಳನುನು ಇನೂನು ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 
ಅನುಷಾಠಾನಕಕೆ ಬಯಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಖಾಸಗಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳು.

ಎಸ್ ಡಿಜಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ನೀತ, ಕಾನೂನು ಮತುತು ಯೀಜನಾತಮೂಕ ನಬಯಂಧನಗಳ 
ಅಳವಡಿಕ ಮತುತು ಅದರ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ವಹಿಸಿಕೂಯಂಡಿರುವ 
ಸಯಂಸಥಾಗಳ ಸಾಮರ್್ಪದ ಮೀಲೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಯ ಅನುಷಾಠಾನ ಅವಲಯಂಬತವಾಗಿದ. 
ಒಯಂದು ನದ್್ಪಷಟಾ ಎಸ್ ಡಿಜಿಯ ಪ್ರಗತಯನುನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೀಶದ್ಯಂದ 
ಸವಿತಯಂತ್ರ ಮಾನವ ಹಕುಕೆಗಳ ಆಯೀಗಗಳು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕಕೆಳ ಹಕುಕೆಗಳ 
ಆಯೀಗಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಆಯೀಗಗಳು ಮತುತು ರಾಜ್ ಆಹಾರ ಆಯೀಗಗಳು19 
– ಮುಯಂತಾದವುಗಳೂಯಂದ್ಗೆ ಕೈಜೂೀಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮನದಟುಟಾ 
ಮಾಡಿಸಬೀಕಯಂಬುದು ಸಯಂಶೂೀಧಕರ ಇಯಂಗಿತ. ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು 
ನಮಮೂ ಸಮಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರವಾಗಿ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿವೆ ಎಯಂದು ಆ ಆಯೀಗಗಳಿಗೆ 
ಅರಿವಾಗುವುದರಿಯಂದ, ಸಥಾಳಿೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅನುಷಾಠಾನ 
ಚುರುಕಾಗುತತುದ. ಅದರ ಜೂತೆಜೂತೆಗೆ, ಈ ಆಯೀಗಗಳು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಚೌಕಟಿಟಾನ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ತಮಮೂ ಶಫಾರಸುಗಳನುನು ಹಚು್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನರೂಪಿಸಬಹುದು ಮತುತು ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರಗಳಿಗೆ ಅಪೆೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೈಗೊಳುಳುವಯಂತೆ ಒತತುಡ ಹೀರಬಹುದು.

ಮೀಲ್ನವುಗಳ ಸಯಂಯೀಜನಯೂ ಸಹ ಸಾಧ್ವಿದ. ಈ ವರದ್ಗೆ ಬರುವ 
ಪ್ರತಕಿ್ರಯಗಳು ಮತುತು ಕೂ್ಎಯಂಯುಎಲ್, ಯುಕ ಸಕಾ್ಪರ, ಯುರೊೀಪಿಯನ್ 
ಯೂನಯನ್ ಅರವಾ ಇತರ ಬಹುಪಕ್ಷಿೀಯ ಸಯಂಸಥಾಗಳಿಯಂದ ಹಚಿ್ಚನ 
ಧನಸಹಾಯದ ಸಾಧ್ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಯೀಜನಾ ಪಾಲುದಾರರು 
ಅಯಂತಮ ತೀಮಾ್ಪನ ತೆಗೆದುಕೂಳುಳುತಾತುರೆ.

Photo by Ron Hansen on Unsplash
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ಸವೀರಿಕ I
ಎಸ್ ಡಿಜ 1, 2 ರತುತು 5ಕ್ಕೂಗಿ, ಭ್ರತಿವೀಯ ರ್ಷಿಟ್ರವೀಯ 
ಸ್ಚಕಗಳು, ಗುರಿಗಳು ರತುತು ಅವುಗಳ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ

ಗುರಿಗಳು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕಗಳು ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಗುರಿ ಈಗಿನ ಸಿಥಾತ

ಗುರಿ 1 – ಬಡತನವನುನೆ ಕ್ನಗ್ಣಿಸುವುದು: ಭ್ರತದಲಲ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ 2019-20 
1.1 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಎಲೆಲಿಡೆ ಎಲಾಲಿ ಬಗೆಯ 

ಕಡುಬಡತನ ಹೂೀಗಲಾಡಿಸುವುದು. 
ಈಗ ಇದನುನು, ದ್ನಕಕೆ 1.25 
ಡಾಲರ್ ಗಿಯಂತ ಕಡಿಮ ಹಣದಲ್ಲಿ 
ಬದುಕುತತುರುವ ಜನ ಎಯಂದು 
ಅಳಯಲಾಗುತತುದ.

1.1.1 ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಬಡತನ ರೆೀಖ್ಗಿಯಂತ 
ಕಳಗಿರುವ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ ಪ್ರಮಾಣ, 
2011-12 (ಶೀಕಡಾವಾರು)

10.95 21.92

1.1.2 ಬಡತನ ಅಯಂತರ ಅನುಪಾತ, 2011-12 
(ಶೀಕಡಾವಾರು) 

- -

1.2 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ವಾ್ಖಾ್ನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೀ 
ಬಗೆಯ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತತುರುವ 
ಎಲಾಲಿ ವಯಸಿಸ್ನ ಪುರುಷರು, 
ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಮಕಕೆಳ 
ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಕನಷಠಾ ಅಧ್ಪದಷುಟಾ 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು

ಯಾವುದೀ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸೂಚಕವನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲಲಿ

1.3 ಎಲಾಲಿ ಸಥಾರದ ಜನಗಳಿಗೂ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯವಾಗಿ ಸೂಕತುವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರಕ್ಣೆಯ ವ್ವಸಥಾಗಳು ಮತುತು 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ 2030ರ ಹೂತತುಗೆ ಬಡವರು 
ಮತುತು ದುಬ್ಪಲರನುನು, ಸಾಧ್ವಾದಷುಟಾ 
ಇದರ ವಾ್ಪಿತುಗೆ ತರುವುದು.

1.3.1 ಆರೊೀಗ್ ಯೀಜನ ಇಲಲಿವೆೀ ಆರೊೀಗ್ 
ವಿಮಯ ವಾ್ಪಿತುಗೆ ಒಳಪಡುವ 
ಯಾವುದೀ ಸಾಮಾನ್ ಸದಸ್ರನುನು 
ಹೂಯಂದ್ರುವ ಕುಟುಯಂಬಗಳ 
ಶೀಕಡಾವಾರು, 2015-16 
(ಶೀಕಡಾವಾರು)

100 28.70

1.3.2 ಸಮಗ್ರ ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನ 
- ಐಸಿಡಿಎಸ್  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಯಂಖ್್ (ಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ)

- -

 1.3.3 ಮಹಾತಮೂ ಗಾಯಂಧಿ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಗಾ್ರಮಿೀಣ 
ಉದೂ್ೀಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದ (ನರೆೀಗಾ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದೂ್ೀಗವನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾದ ವ್ಕಿತುಗಳ ಶೀಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

100 85.26

1.3.4 ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ ಸಯಂಪಕ್ಪವನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾದ, ಸವಿಸಹಾಯ ಸಯಂಘಗಳ 
ಸಯಂಖ್್ (ಲಕ್ಗಳಲ್ಲಿ)

- - 

1.3.5 ಪ್ರಧಾನ ಮಯಂತ್ರ ಮಾತೃ ವಯಂದನ 
ಯೀಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸಯಂರಕ್ಣಾ ಸೌಲಭ್ಗಳನುನು 
ಪಡೆಯುತತುರುವ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ (ಒಟುಟಾ 
ಅಹ್ಪ ಜನಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರಮಾಣ

100 36.4

1.3.6 ಸಕಾ್ಪರದ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದ 
ವೃದಾಧಿಶ್ರಮಗಳು/ಡೆೀ ಕೀರ್ ಕೀಯಂದ್ರಗಳ 
ಮೂಲಕ ಸಾಯಂಸಿಥಾಕ ನರವು ಒದಗಿಸಲಾದ 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಯಂಖ್್ 
(ಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ)

- -

1.3.7 ಆಯಾ ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಯಂಚಣಿ 
ಯೀಜನ (ಇಪಿಎಸ್ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೀರಿಸಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಯಂಖ್್, 
(ಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ)

- -

1.3.8 ಹೂಸ ಪಿಯಂಚಣಿ ಯೀಜನ 
(ಎನ್ ಪಿಎಸ್ )ನ ವಾ್ಪಿತು

- -
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1.4 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಎಲಾಲಿ ಪುರುಷರು 
ಮತುತು ಮಹಿಳಯರು, ಅದರಲೂಲಿ 
ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಬಡವರು ಮತುತು 
ದುಬ್ಪಲರಿಗೆ, ಆರ್್ಪಕ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಕೂಡಿಸುವುದು. ಜೂತೆಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೀವೆಗಳು, ಭೂಮಿ 
ಮತುತು ಇತರ ರಿೀತಯ ಆಸಿತುಯ ಮೀಲೆ 
ಹಿಡಿತ, ವಾರಸುದಾರಿಕ, ನೈಸಗಿ್ಪಕ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಹಕುಕೆ, ಕಿರುಬಯಂಡವಾಳ 
ಸೀರಿದಯಂತೆ ಸೂಕತು ಹೂಸ ತಯಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಮತುತು ಹಣಕಾಸು ಸೀವೆಗಳು ಸಿಗುವಯಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು.

1.4.1 ಮನಯಯಂಗಳದಲೆಲಿೀ, ಕೂಳವೆ ನೀರಿನ 
ಪೂರೆೈಕ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು 
ಸಮಪ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನುನು 
ಪಡೆಯುವ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ 
ಶೀಕಡಾವಾರು (6.1.1 ರಲ್ಲಿ 
ಇರುವಯಂತೆಯೀ)

- -

1.4.2 ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತು 
ನೈಮ್ಪಲ್ (ಶೌಚಾಲಯ) ಹೂಯಂದ್ರುವ 
ಮನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ 
(ನಗರ) ಪ್ರಮಾಣ

- -

1.4.3 ವಿದು್ತ್ ಸಯಂಪಕ್ಪ ಒದಗಿಸಲಾದ 
ಮನಗಳ ಶೀಕಡಾವಾರು, 2019-20 
(7.1.1 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಯಂತೆಯೀ)

- -

1.4.4 ಒಟುಟಾ ಜನಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ ಮನ 
ಇಲಲಿದವರ ಅನುಪಾತ, 2011 
(ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

1.4.5 ಪ್ರತ 1,000 ಜನಸಯಂಖ್್ಗೆ, ನಗದ್ತ 
ವಾಣಿಜ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಯಂಖ್್ 
(ಠೀವಣಿ ಮತುತು ಕ್ರಡಿಟ್ ಖಾತೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೊಯಂಡಯಂತೆ), (ಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ) 
(8.10.2 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಯಂತೆಯೀ)

- -

1.4.6 ಒಟುಟಾ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ ಶೀಕಡಾವಾರು 
ದೂರವಾಣಿ ಚಯಂದಾದಾರಿಕಗಳ ಸಯಂಖ್್, 
(ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

1.4.7 ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ ಹೂಯಂದ್ರುವ 
ಕುಟುಯಂಬಗಳ (ನಗರ ಮತುತು 
ಗಾ್ರಮಿೀಣ) ಪ್ರಮಾಣ (ಶೀಕಡಾವಾರು) 
(6.2.1 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಯಂತೆಯೀ), 
2015-16

- -

1.5 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಬಡವರು ಮತುತು 
ದುಬ್ಪಲರ ಪುಟಿದೀಳುವ ಶಕಿತುಯನುನು 
ಹಚಿ್ಚಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು 
ಹವಾಮಾನ ಸಯಂಬಯಂಧಿತ ವೆೈಪರಿೀತ್ಗಳು 
ಮತುತು ಇತರ ಆರ್್ಪಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ನೈಸಗಿ್ಪಕ ವಿಪತುತುಗಳಿಗೆ 
ಒಳಗಾಗುವುದನುನು ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಬಲ ತುಯಂಬುವುದು. 

1.5.1 ಪ್ರತ 1,00,000 ಜನಸಯಂಖ್್ಗೆ, 
ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿೀತ್ದ್ಯಂದ 
ಸಾವನನುಪಿ್ಪದವರ ಸಯಂಖ್್ (11.5.1 
ಮತುತು 13.1.2 ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುವಯಂತೆಯೀ)

- -

1.5.2 ಪ್ರತ 1,00,000 ಜನಸಯಂಖ್್ಗೆ, 
ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿೀತ್ದ್ಯಂದ 
ಸಾವನನುಪಿ್ಪದವರ ಸಯಂಖ್್ (11.5.1 
ಮತುತು 13.1.2 ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುವಯಂತೆಯೀ)

- -

1.a ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂಯಂದುತತುರುವ ದೀಶಗಳಿಗೆ, 
ಅದರಲೂಲಿ ಕನಷಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂಯಂದ್ದ 
ದೀಶಗಳಿಗೆ, ಎಲಾಲಿ ಬಗೆಯ 
ಬಡತನವನುನು ಕೂನಗೊಳಿಸಲು 
ಬೀಕಾಗುವ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳು ಮತುತು 
ನೀತಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 
ಸಾಕಾಗುವಷುಟಾ ಹಣ ಒದಗಿಸಲು, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು 
ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಯಂದ 
ಗಮನಾಹ್ಪ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳನುನು 
ಒಟುಟಾಗೂಡಿಸುವುದು.

1.a.1 ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ 
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಸಕಾ್ಪರ (ಕೀಯಂದ್ರ 
ಮತುತು ರಾಜ್) ನೀರವಾಗಿ ಹಯಂಚಿಕ 
ಮಾಡಿದ, ದೀಶದಲೆಲಿೀ ಉತ್ಪತತುಯಾದ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ

1.b.2 ಅಗತ್ ಸೀವೆಗಳಿಗೆ (ಶಕ್ಣ, ಆರೊೀಗ್ 
ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಣೆ), ಸಕಾ್ಪರ 
ಖಚು್ಪ ಮಾಡಿದ ಒಟುಟಾ ಹಣದ 
ಪ್ರಮಾಣ, (ಶೀಕಡಾವಾರು)

1.b ಬಡತನ ನಮೂ್ಪಲನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, 
ತವಿರಿತ ಹೂಡಿಕಯನುನು ಬಯಂಬಲ್ಸಲು, 
ಬಡವರ ಪರ ಮತುತು ಲ್ಯಂಗ-ಸಯಂವೆೀದ್ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಯಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 
ರಾಷಿಟ್ೀಯ, ಪಾ್ರದೀಶಕ ಮತುತು 
ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಒಳಳುಯ 
ನೀತ ಚೌಕಟುಟಾಗಳನುನು ರಚಿಸಿ.

1.b.1 ಲ್ಯಂಗ ಸಯಂವೆೀದ್ ಬಜಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಬಜಟ್ ಪ್ರಮಾಣ

- -
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2.1 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಹಸಿವನುನು 
ಕೂನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತುತು 
ಎಲಲಿರಿಗೂ, ಅದರಲೂಲಿ ವಿಶೀಷವಾಗಿ, 
ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಸೀರಿದಯಂತೆ 
ಬಡವರು ಮತುತು ದುಬ್ಪಲರಿಗೆ ವಷ್ಪ 
ಪೂತ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪೌಷಿಟಾಕ ಮತುತು 
ಸಾಕಾಗುವಷುಟಾ ಆಹಾರ 
ಒದಗಿಸುವುದು.

2.1.1 ಕಡಿಮ ತೂಕ ಹೂಯಂದ್ರುವ 5 ವಷ್ಪಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನ ಮಕಕೆಳು 
(ಶೀಕಡಾವಾರು)

0.9 33.4

2.1.2 ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದ 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ಹಚು್ಚ ಗಳಿಸುವ ಸದಸ್ರ ತಯಂಗಳ ಆದಾಯ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಯಂತ 
ಕಡಿಮ ಇರುವ, ಸಾವ್ಪಜನಕ ವಿತರಣೆ ವ್ವಸಥಾಯಡಿ ಬರುವ ಗಾ್ರಮಿೀಣ 
ಕುಟುಯಂಬಗಳ ಅನುಪಾತ

2.2 2025ರ ಹೂತತುಗೆ, 5 ವಷ್ಪಕಿಕೆಯಂತ 
ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ 
ಪೊೀಷಣೆ ಕುಯಂಠಿತಗೊಳುಳುವ ಮತುತು 
ದೀಹ ತೆಳಳುಗಾಗುವುದರ ಬಗೆಗೆ 
ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಒಪಿ್ಪದ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಮುಟುಟಾವುದೂ 
ಸೀರಿದಯಂತೆ, 2030ರ ವೆೀಳಗೆ, ಎಲಾಲಿ 
ಬಗೆಯ ಅಪೌಷಿಟಾಕತೆಯನುನು 
ನೀಗಿಸುವುದು ಮತುತು ಹದ್ಹರೆಯದ 
ಹುಡುಗಿಯರು, ಗಭಿ್ಪಣಿ ಮತುತು 
ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು 
ವೃದಧಿರ ಪೌಷಿಠಾಕಾಯಂಶದ ಅಗತ್ಗಳನುನು 
ಪೂರೆೈಸುವುದು.

2.2.1 ಬಳವಣಿಗೆ ಕುಯಂಠಿತಗೊಯಂಡ 5 ವಷ್ಪದೂಳಗಿನ ಮಕಕೆಳ ಶೀಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

2.5 34.7

2.2.2 ತುಯಂಬಾ ತೆಳಳುಗಿರುವ 5 ವಷ್ಪದೂಳಗಿನ ಮಕಕೆಳ ಶೀಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

- -

2.2.3 ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಯಂಡೆಕ್ಸ್ (ಬಎಯಂಐ) ಸಾಮಾನ್ಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮ ಇರುವ 
ಮಹಿಳಯರ ಶೀಕಡಾವಾರು

- -

2.2.4 ರಕತುಹಿೀನತೆಯಿಯಂದ ಬಳಲುತತುರುವ 15-49 ವಷ್ಪ ವಯಸಿಸ್ನ ಗಭಿ್ಪಣಿ 
ಮಹಿಳಯರ ಶೀಕಡಾವಾರು (<11.0 ಗಾ್ರಯಂ / ಡಿಎಲ್)

25.15 50.3

2.2.5 ರಕತುಹಿೀನತೆಯಿಯಂದ ಬಳಲುತತುರುವ 6-59 ತಯಂಗಳು ವಯಸಿಸ್ನ ಮಕಕೆಳ 
ಶೀಕಡಾವಾರು (<11.0 ಗಾ್ರಯಂ / ಡಿಎಲ್)

14 40.5

2.3 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಸಣಣು ಪ್ರಮಾಣದ 
ಆಹಾರ ಉತಾ್ಪದಕರು, ಅದರಲೂಲಿ 
ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಯರು, 
ಸಥಾಳಿೀಯ ಜನರು, ಕುಟುಯಂಬ ರೆೈತರು, 
ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮತುತು 
ಮಿೀನುಗಾರರ ಕೃಷಿ ಉತಾ್ಪದಕತೆ 
ಮತುತು ಆದಾಯವನುನು 
ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದಕಾಕೆಗಿ 
ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು 
ಸಮಾನ ಹಿಡಿತ ಸಿಗುವಯಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು, ಉತಾ್ಪದಕತೆ 
ಹಚಿ್ಚಸಲು ನರವು ಒದಗಿಸುವುದು, 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸು 
ಸೀವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು, 
ಮೌಲ್ವಧ್ಪನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೀತರ 
ಉದೂ್ೀಗಕಾಕೆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟಾಗಳು 
ಮತುತು ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು.

2.3.1 ಗೊೀಧಿ ಮತುತು ಅಕಿಕೆಯ ಕೃಷಿ ಉತಾ್ಪದಕತೆ 5033.34
(hect-
are) kg

2516.67

2.3.2 ಪ್ರತ ಕಲಸಗಾರನಯಂದ ಕೃಷಿಯಲಾಲಿದ ಒಟಾಟಾರೆ ಮೌಲ್ವಧ್ಪನ 1.36 0.68

2.3.3 ಕೃಷಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಯಂಸಿಥಾಕ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯ ನಡುವಿನ 
ಅನುಪಾತ

2.4 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಸುಸಿಥಾರ ಆಹಾರ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ವ್ವಸಥಾಗಳು ಮತುತು 
ಸಮರ್ಪ ಕೃಷಿ ಪದಧಿತಗಳನುನು 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಇವು, 
ಉತಾ್ಪದಕತೆ ಮತುತು 
ಉತಾ್ಪದನಯನುನು ಹಚಿ್ಚಸಲು, 
ಪರಿಸರವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೂಳಳುಲು, 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ತೀವ್ರ 
ಹವಾಮಾನ, ಬರ, ಪ್ರವಾಹ ಮತುತು 
ಇತರ ವಿಪತುತುಗಳನುನು ತಾಳಿಕೂಳುಳುವ 
ಸಾಮರ್್ಪ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತುತು 
ಹಯಂತಹಯಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತುತು 
ಮಣಿಣುನ ಗುಣಮಟಟಾವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ನರವಾಗುತತುವೆ.

2.4.1 ಒಟಾಟಾರೆ ಕೃಷಿಯೀಗ್ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಬತತುನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೀಶದ 
ಅನುಪಾತ

2.4.2 ಮಣಿಣುನ ಆರೊೀಗ್ ಕಾಡ್್ಪ ನೀಡಲಾದ ರೆೈತರ ಶೀಕಡಾವಾರು

2.4.3 ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೀಕಡಾವಾರು ಭೂಮಿ

ಗುರಿ 2 - ಹಸ್ವನುನೆ ಕ್ನಗ್ಣಿಸುವುದು: ಭ್ರತದಲಲ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ 2019-20
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2.5 2020ರ ಹೂತತುಗೆ, ಬೀಜಗಳು, 
ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಗಳು, ಕೃಷಿ 
ಮತುತು ಸಾಕುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತುತು 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಕಾಡು 
ಪ್ರಭೆೀದಗಳ ಆನುವಯಂಶಕ 
ವೆೈವಿಧ್ತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೂಳುಳುವುದು. 
ಅದಕಾಕೆಗಿ, ರಾಷಿಟ್ೀಯ, ಪಾ್ರದೀಶಕ 
ಮತುತು ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ 
ಚೆನಾನುಗಿ ನವ್ಪಹಿಸಲ್ಪಟಟಾ ಬಗೆಬಗೆಯ 
ಬೀಜ ಮತುತು ಸಸ್ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳನುನು 
ಕಟಟಾಬೀಕು ಮತುತು 
ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪದಯಂತೆ, 
ಆನುವಯಂಶಕ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ 
ಬಳಕಯಿಯಂದ ಮತುತು ಅದಕಕೆ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಸಾಯಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಜ್ಾನದ್ಯಂದ ಉಯಂಟಾಗುವ 
ಪ್ರಯೀಜನಗಳನುನು ನಾ್ಯಯುತವಾಗಿ 
ಮತುತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಯಂಚಿಕೂಳಳುಲು 
ಒತುತು ನೀಡಬೀಕು.

2.5.1 ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಜಿೀನ್ ಬಾ್ಯಂಕಿನಲ್ಲಿ, ಮೂಲ 
ಸಯಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ (-18 ಡಿಗಿ್ರ ಸಲ್ಸ್ಯಸ್) 
ಸಯಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೀಜ ಮಾದರಿಗಳ 
ಸಯಂಖ್್.

2.5.2 ಜಮ್್ಪ ಪಾಲಿಸಯಂ ಸಯಂರಕ್ಣೆ

2.5.3 ಮಿೀನುಗಳ ಆನುವಯಂಶಕ 
ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಸಯಂರಕ್ಣೆ

2.a ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂಯಂದುತತುರುವ ದೀಶಗಳಲ್ಲಿ, 
ಅದರಲೂಲಿ ಕನಷಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂಯಂದ್ದ 
ದೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಉತಾ್ಪದಕ 
ಸಾಮರ್್ಪವನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 
ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಪ, ಕೃಷಿ 
ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ವಿಸತುರಣಾ 
ಸೀವೆಗಳು, ತಯಂತ್ರಜ್ಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಾಗೂ ಸಸ್ ಮತುತು ಜಾನುವಾರು ಜಿೀನ್ 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಸಹಕಾರ ಸೀರಿದಯಂತೆ ಹೂಡಿಕಯನುನು 
ಹಚಿ್ಚಸುವುದು.

2.a.1 ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ-ಆಸಿತು ಉತ್ಪನನು 
(ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ದ 
ಖಚಿ್ಪನ ಶೀಕಡಾವಾರು ಪಾಲು ಹಾಗೂ 
ಕೃಷಿಯಲಾಲಿದ ಒಟಾಟಾರೆ 
ಮೌಲ್ವಧ್ಪನಯ ನಡುವಿನ 
ಅನುಪಾತ

2.a.2 ಕೃಷಿಯಲಾಲಿದ ಒಟಾಟಾರೆ 
ಮೌಲ್ವಧ್ಪನಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಪರ 
ಒಟುಟಾ ಖಚು್ಪ ಮಾಡಿದ ಶೀಕಡಾವಾರು 
ಪ್ರಮಾಣ

2.b ದೂೀಹಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುತತುನ ಆದೀಶದ 
ಪ್ರಕಾರ, ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಯ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು 
ಸಬಸ್ಡಿಗಳನುನು ಮತುತು ಸಮಾನ 
ಪರಿಣಾಮ ಹೂಯಂದ್ರುವ ಎಲಾಲಿ ರಫ್ತು 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಸಮಾನಾಯಂತರವಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿಶವಿ ಕೃಷಿ 
ಮಾರುಕಟ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾ್ಪಾರ 
ನಬ್ಪಯಂಧಗಳು ಮತುತು 
ಅಯಂಕುಡೊಯಂಕುಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು 
ಮತುತು ತಡೆಯುವುದು.

2.c ಆಹಾರ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಮತುತು 
ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಸ 
ಮಾಡುವಯಂತಾಗಲು, ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೈಗೊಳುಳುವುದು. ಆಹಾರದ ಬಲೆಗಳ 
ವಿಪರಿೀತ ಏರಿಳಿತವನುನು 
ಮಿತಗೊಳಿಸಲು, ಕೂಡಿಟಟಾ ಆಹಾರ 
ಸೀರಿದಯಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಮಾಹಿತ 
ಸಮಯಕಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಯಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು.

2.c.1 ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ 
ನೂೀಯಂದಾಯಿಸಿಕೂಯಂಡ ಕೃಷಿ ಮಯಂಡಿಗಳ 
ಶೀಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
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5.1.2 ನಯಮಿತ ವೆೀತನ ಸಯಂಬಳ ಪಡೆಯುವ 
ನೌಕರರಲ್ಲಿ (ಗಾ್ರಮಿೀಣ + ನಗರ) ಹಿಯಂದ್ನ 
ಕಾ್ಲೆಯಂಡರ್ ತಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ 
ವೆೀತನ / ವೆೀತನ ಗಳಿಕಯ ಸಿತ್ೀ ಮತುತು 
ಪುರುಷ ಅನುಪಾತ

1 0.78

5.1.3 ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಂಗಾನುಪಾತ 
(ಪ್ರತ 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಿತ್ೀಯರ 
ಸಯಂಖ್್)

954 896

5.1.4 ಲ್ಯಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಸಮಾನತೆ 
ಸಾಧಿಸಿ, ತಾರತಮ್ 
ಹೂೀಗಲಾಡಿಸುವುದನುನು 
ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸಲು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತುತು 
ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು 
ಚೌಕಟುಟಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದಯೀ ಇಲಲಿವೊೀ

5.2 2030ರ ಹೂತತುಗೆ ಮಾನವ ಕಳಳುಸಾಗಣೆ, 
ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಮತುತು ಇತರ ರಿೀತಯ 
ಶೂೀಷಣೆ ಸೀರಿದಯಂತೆ ಸಾವ್ಪಜನಕ 
ಮತುತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಹುಡುಗಿಯರ 
ಮೀಲ್ನ ಎಲಾಲಿ ರಿೀತಯ 
ಹಿಯಂಸಾಚಾರಗಳನುನು 
ಹೂೀಗಲಾಡಿಸುವುದು.

5.2.1 ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ ದೀಶದಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಯಾದ ಒಟುಟಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮಹಿಳಯರ ಮೀಲ್ನ ಅಪರಾಧದ 
ಪ್ರಮಾಣ (ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.2.2 ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ ಒಯಂದು ಲಕ್ 
ಮಹಿಳಯರಲ್ಲಿ, ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 
ಒಳಗಾದವರು (ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.2.3 ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ಒಯಂದು ಲಕ್ 
ಮಹಿಳಯರಲ್ಲಿ, ಪತ ಅರವಾ ಆತನ 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಕರಿಯಂದ ಕ ್ೌರಯ್ಪ / ದೈಹಿಕ 
ಹಿಯಂಸಗೆ ಒಳಗಾದವರು, (ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.2.4 ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ, ಮಕಕೆಳ ಮೀಲ್ನ 
ಒಟುಟಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣುಣು ಮಕಕೆಳ 
ಮೀಲ್ನ ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ 
ಪ್ರಮಾಣ

0 59.97

5.2.5 ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಳಳುಸಾಗಣೆಗೆ 
ಒಳಗಾದ ಒಟುಟಾ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ, ಕಳಳುಸಾಗಣೆಗೆ 
ಒಳಗಾದ ಹಣುಣು ಮಕಕೆಳ ಪ್ರಮಾಣ, 
(ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.2.6 ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಗಯಂಡನಯಂದ ಹಿಯಂಸಗೆ 
ಒಳಗಾದ, 15-49 ವಷ್ಪ ವಯಸಿಸ್ನ 
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಯರ ಶೀಕಡಾವಾರು

0 33.3

5.2.7 ಮಕಕೆಳ ಲ್ಯಂಗಾನುಪಾತ (0-6 
ವಷ್ಪಗಳು), 2011 (ಸಯಂಖ್್ಯಲ್ಲಿ)

- -

5.3 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ಬಾಲ್ ವಿವಾಹ, 
ವಯಸಿಸ್ಗೂ ಮುಯಂಚಿನ ವಿವಾಹ ಮತುತು 
ಬಲವಯಂತದ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಸಿತ್ೀ 
ಜನನಾಯಂಗದ ವಿರೂಪದಯಂತಹ ಎಲಾಲಿ 
ಕಟಟಾ ಅಭಾ್ಸಗಳನುನು 
ಹೂೀಗಲಾಡಿಸುವುದು

5.3.1 ಮಕಕೆಳ ಮೀಲ್ನ ಒಟುಟಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ, 
ಬಾಲ್ ವಿವಾಹ ನಷೀಧ ಕಾಯ್ದಯಡಿ 
(18 ವಷ್ಪಕಿಕೆಯಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಮಕಕೆಳ ಮದುವೆ) ವರದ್ಯಾದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, (ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.3.2 ಸರಿಯಾಗಿ 18 ವಷ್ಪ ತುಯಂಬದಾಗ 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೂಯಂಡ 20-24 ವಷ್ಪ 
ವಯಸಿಸ್ನ ಮಹಿಳಯರ ಶೀಕಡಾವಾರು, 
2015-16

- -

5.4 ಸಾವ್ಪಜನಕ ಸೀವೆಗಳು, 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಪ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸಯಂರಕ್ಣಾ ನೀತಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಮತುತು ರಾಷಿಟ್ೀಯವಾಗಿ 
ಸೂಕತುವೆನಸುವಯಂತೆ, ಮನ ಮತುತು 
ಕುಟುಯಂಬದೂಳಗೆ ಹಯಂಚಿಕಯ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಸಯಂಬಳವಿಲಲಿದ ಮನ 
ಕಲಸಗಳನುನು ಗುರುತಸಿ 
ಪುರಸಕೆರಿಸುವುದು.

5.4.1 ಸಯಂಬಳವಿಲಲಿದ ಮನಗೆಲಸ ಮತುತು ಆರೆೈಕ 
ಕಾಯ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಳದ ಸಮಯ

- -
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5.5 2030ರ ವೆೀಳಗೆ ರಾಜಕಿೀಯ, ಆರ್್ಪಕ 
ಮತುತು ಸಾವ್ಪಜನಕ ಜಿೀವನದ, ನಧಾ್ಪರ 
ತೆಗೆದುಕೂಳುಳುವ ಎಲಲಿ ಹಯಂತಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮಹಿಳಯರು ಪೂಣ್ಪ ಮತುತು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಯಂತೆ 
ನೂೀಡಿಕೂಳುಳುವುದು ಮತುತು ಅವರಿಗೆ 
ನಾಯಕತವಿ ಸಿಗುವಯಂತೆ ಸಮಾನ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

5.5.1 ರಾಜ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸಾವ್ಪತ್ರಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರು 
ಗೆದ್ದ ಸಾಥಾನಗಳ ಶೀಕಡಾವಾರು

50 8.32

5.5.2 ಕಾಮಿ್ಪಕ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕಯ ಪ್ರಮಾಣ 
(LFPR)

100 17.5

5.6 2030ರ ವೆೀಳಗೆ, ಜನಸಯಂಖ್್ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಸಮಮೂೀಳನದ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮ ಮತುತು 
ಬೀಜಿಯಂಗ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಪ ಆಫ್ ಆ್ಕ್ನ್ 
ಮತುತು ಅವರ ವಿಮಶ್ಪ ಸಮಾವೆೀಶಗಳ 
ತೀಮಾ್ಪನಕಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪದಯಂತೆ, 
ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಮತುತು ಸಯಂತಾನೂೀತ್ಪತತು ಆರೊೀಗ್ 
ಹಾಗೂ ಸಯಂತಾನೂೀತ್ಪತತು ಹಕುಕೆಗಳನುನು 
ಕೂಡಿಸುವುದು.

5.6.1 ಕುಟುಯಂಬ ಯೀಜನಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಕ ವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಬಳಸುತತುರುವ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಯರ (15-49 ವಷ್ಪಗಳು) 
ಶೀಕಡಾವಾರು, 2015-16 (3.7.1 ಮತುತು 3.8.1 ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುವಯಂತೆಯೀ)

- -

5.6.2 ಕುಟುಯಂಬ ಯೀಜನಯ ಅಗತ್ವನುನು ಪೂರೆೈಸಿಕೂಳಳುಲಾಗದ 
15-49 ವಷ್ಪ ವಯಸಿಸ್ನ ಪ್ರಸುತುತ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಯರು, 
2015-16 (ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.6.3 ಎರ್ ಐವಿ / ಏಡ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ ಸಯಂಪೂಣ್ಪ ಅರಿವನುನು ಹೂಯಂದ್ರುವ 
15-24 ವಷ್ಪ ವಯಸಿಸ್ನ ಜನಸಯಂಖ್್ಯ ಶೀಕಡಾವಾರು, 
2015-16

- -

5.a 2030ರ ಹೂತತುಗೆ, ರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಕಕೆಯಂತೆ, ಮಹಿಳಯರಿಗೆ 
ಆರ್್ಪಕ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಮೀಲೆ ಸಮಾನ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ನೀಡಲು, ಭೂಮಿ ಮತುತು 
ಇತರ ರಿೀತಯ ಆಸಿತುಯ ಒಡೆತನ ನೀಡಲು, 
ಹಣಕಾಸು ಸೀವೆಗಳು, ವಾರಸುದಾರಿಕ 
ಮತುತು ನೈಸಗಿ್ಪಕ ಸಯಂಪನೂಮೂಲಗಳ ಮೀಲ್ನ 
ಹಕಕೆನುನು ಒದಗಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು 
ಕೈಗೊಳುಳುವುದು.

5.a.1 ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತತುರುವ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳು - ಲ್ಯಂಗವಾರು, 
2015-16 (ಮಹಿಳಯರ ಒಡೆತನದ ಕಾಯ್ಪನವ್ಪಹಿಸುತತುರುವ 
ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಶೀಕಡಾವಾರು)

50 13.96

5.a.3 ಲೊೀಕೂೀಪಯೀಗಿ ಕಲಸ ಹೂರತುಪಡಿಸಿ ಅರೆಕಾಲ್ಕ 
ಕಾಮಿ್ಪಕರ ಲ್ಯಂಗವಾರು ವೆೀತನ, (ದ್ನಕಕೆ ರೂ.)

- -

5.a.4 ಲೊೀಕೂೀಪಯೀಗಿ ಕಲಸ ಹೂರತುಪಡಿಸಿ ಅರೆಕಾಲ್ಕ 
ಕಲಸದ್ಯಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಕೃಷಿ ವೆೀತನ (ದ್ನಕಕೆ ರೂ.)

- -

5.a.5 ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗೆ ಜೂೀಡಿಸಲ್ಪಟಿಟಾರುವ ಸವಿಸಹಾಯ ಗುಯಂಪುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳಯರು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸವಿಸಹಾಯ ಗುಯಂಪುಗಳು, 
(ಶೀಕಡಾವಾರು)

- -

5.a.6 ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಯಂಸಥಾಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನುನು ಹೂಯಂದ್ರುವ 
ವಯಸಕೆರ ಶೀಕಡಾವಾರು

- -

5.a.7 ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಯಂಸಥಾಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೂಯಂದ್ರುವ 
ಮಹಿಳಯರ ಶೀಕಡಾವಾರು

- -

5.a.8 ಪ್ರತ 1,00,000 ವಯಸಕೆರಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಸಯಂಖ್್ (ಪುರುಷ 
ಮತುತು ಮಹಿಳ)

- -

5.b 2030 ರ ಹೂತತುಗೆ ಮಹಿಳಯರ 
ಸಬಲ್ೀಕರಣವನುನು ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸಲು, 
ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸುವ ತಯಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು, 
ಅದರಲೂಲಿ ಮಾಹಿತ ಮತುತು ಸಯಂವಹನ 
ತಯಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕಯನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವುದು.

5.b.1 ಐಟಿ ಮತುತು ಐಟಿಇಎಸ್ ಉದ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲಸದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಹಿಳಯರು, (ಶೀಕಡಾವಾರು), 2017-18

- -

5.c 2030ರ ವೆೀಳಗೆ, ಲ್ಯಂಗ ಸಮಾನತೆ 
ಸಾಧಿಸಲು ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಹಯಂತಗಳಲ್ಲಿ, 
ಎಲಾಲಿ ಮಹಿಳಯರು ಮತುತು ಹುಡುಗಿಯರ 
ಸಬಲ್ೀಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಒಳಳುಯ ನೀತಗಳು 
ಮತುತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ 
ಶಾಸನವನುನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತುತು 
ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

5.c.1 ಲ್ಯಂಗ ಬಜಟ್ ಕೀಯಂದ್ರಗಳನುನು (ಜಯಂಡರ್  ಬಜಟ್  ಸಯಂಟರ್ ) 
ಹೂಯಂದ್ರುವ ಕೀಯಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತುತು ರಾಜ್ಗಳ ಸಯಂಖ್್

- -

ಮೂಲ: ಗುರಿಗಳು ಮತುತು ಸೂಚಕಗಳು – ಭಾರತ ಸಕಾ್ಪರದ ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳು ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ್ಯಂದ (http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/NIF2.0_%2031032020.pdf )
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ಪರಾದೆವೀಶ ಗುರಿ 2 ಶರಾವೀಯ್ಿಂಕ
2019

ಅಿಂಕ 2019 ಅಿಂಕ 2018

ಭಾರತ 35 35 48

ಗೊೀವಾ 76 1 76 80

ಮಿಜೂೀರಾಮ್ 75 2 75 69

ಕೀರಳ 74 3 74 72

ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ 70 4 70 69

ಮಣಿಪುರ 69 5 69 74

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೀಶ 66 6 66 58

ಸಿಕಿಕೆಯಂ 66 6 66 67

ಪಯಂಜಾಬ್ 61 8 61 71

ತ್ರಪುರ 49 9 49 58

ತಮಿಳುನಾಡು 48 10 48 61

ಉತತುರಾಖಯಂಡ 45 11 45 53

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೀಶ 44 12 44 58

ಹರಿಯಾಣ 43 13 43 53

ಪಶ್ಚಮ ಬಯಂಗಾಳ 40 14 40 50

ಅಸಾಸ್ಯಂ 39 15 39 53

ಗುಜರಾತ್ 39 15 39 49

ಕನಾ್ಪಟಕ 37 17 37 54

ತೆಲಯಂಗಾಣ 36 18 36 54

ಆಯಂಧ್ರ ಪ್ರದೀಶ 35 19 35 50

ಮೀಘಾಲಯ 35 19 35 43

ರಾಜಸಾಥಾನ 35 19 35 50

ಮಹಾರಾಷಟ್ 34 22 34 47

ಒಡಿಶಾ 34 22 34 46

ಉತತುರ ಪ್ರದೀಶ 31 24 31 43

ಛತತುೀಸ್ ಗಡ 27 25 27 46

ಬಹಾರ 26 26 26 39

ಮಧ್ಪ್ರದೀಶ 24 27 24 41

ಜಾಖ್ಪಯಂಡ್ 22 28 22 35

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 2ರ ಸಿಥಾತಯ ಅಯಂದಾಜು
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ಲಿಂಡನ್ ನ ಕ್ವೀನ್ ಮವೀರಿ ವಿಶ್ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ಕ್ಯಾಎಿಂಯುಎಲ್ ), 25,000ಕಿಕೆಯಂತ ಹಚಿ್ಚನ ವಿದಾ್ರ್್ಪಗಳು ಮತುತು ಸುಮಾರು 4.500 ಸದಸ್ರ 
ಸಿಬ್ಬಯಂದ್ಯನುನು ಹೂಯಂದ್ದ ಬ್ರಟನ್ ನ ಮುಯಂಚೂಣಿಯ ಸಯಂಶೂೀಧನ-ಕೀಯಂದ್್ರತ ಉನನುತ ಶಕ್ಣ ಸಯಂಸಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದಾಗಿದ. ಮಾನವಶಾಸತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವಿಜ್ಾನ, ಕಾನೂನು, ಔಷಧ ಮತುತು ದಯಂತವೆೈದ್ಶಾಸತ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಾನ ಮತುತು ಎಯಂಜಿನಯರಿಯಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕ ಮತುತು ಸಯಂಶೂೀಧನ 
ನಡೆಯುತತುದ. ವಿಶವಿವಿದಾ್ನಲಯವು ಪೂವ್ಪ ಲಯಂಡನ್ ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತುತು ಸಾಯಂಸಕೆಕೃತಕ ವೆೈವಿಧ್ತೆಯ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿದ. ಮೈಲ್ ಎಯಂಡ್ ಸೈಟ್, 
ಬ್ರಟಿಷ್ ರಾಜಧಾನಯಲ್ಲಿನ ಅತದೂಡಡ್ ಸುಸಜಿಜಿತ ವಸತ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದಾಗಿದ. ಸೂಕೆಲ್ ಆಫ್ ಬು್ಸಿನಸ್ ಅಯಂಡ್ ಮಾ್ನೀಜ್ ಮಯಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ಶಕ್ಣವು, ಖಾಸಗಿ, ಸಾವ್ಪಜನಕ ಮತುತು ಸವಿಯಯಂಪೆ್ರೀರಿತ ಸಯಂಸಥಾಗಳ ನವ್ಪಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯ, 
ಸುಸಿಥಾರತೆ ಮತುತು ಒಳಳುಯ ಆಡಳಿತವನುನು ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೂಯಂದ್ವೆ.

ಸುಸ್ಥಿರ ಆಯ್ಕೂಗಳಿಗ್ಗಿ ಇಕ್ ಫೌಿಂಡವೀಶನ್  (ಇಎಫ್ ಎಸ್ ಏ), ಭಾರತದ ಕನಾ್ಪಟಕ ರಾಜ್ದ ಬಯಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿರುವ ಒಯಂದು ಲಾಭ-
ರಹಿತ ಸಯಂಸಥಾಯಾಗಿದ. ಇದರ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಉದ್ದೀಶವೆಯಂದರೆ, ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮದ ಮತುತು ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಲಲಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯದ ತತವಿಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಒಯಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತು ಆರ್್ಪಕ ಸಮಾಜವನುನು ಕಟುಟಾವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವ್ವಸಥಾಯಯಂದ್ಗೆ ಮಾನವನು ಸಹಬಾಳವಿ 
ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೂಡುವುದು. ಇದರ ಚಟುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸಯಂವೆೀದನ ಮತುತು ಜಾಗೃತ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತುತು 
ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಕಾರಾತಮೂಕ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಎದುರಿಸುತತುರುವ ಬಡ ಮತುತು ಶೂೀಷಿತ ನಗರ, ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಮತುತು ಬುಡಕಟುಟಾ ಸಮುದಾಯಗಳನುನು 
ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತ ಮತುತು ನೈಸಗಿ್ಪಕವಾದ ಸುಸಿಥಾರ ಸಮಾಜಗಳನುನು ರಚಿಸಿ, ಜಾಗತಕವಾಗಿ ಪಸರಿಸುವ ಪಯಾ್ಪಯ 
ಆಯಕೆಗಳನುನು ಗಣನಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳುಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.

ಭ್ರತದ ರ್ಷಿಟ್ರವೀಯ ಕ್ನ್ನು ಶ್ಲೆ ವಿಶ್ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ಎನ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐಯ್), ಕಾನೂನು ಶಕ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ತರಲು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶವಿವಿದಾ್ಲಯ. ಈ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಲಯವು 30 ವಷ್ಪಗಳಿಯಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು 
ಶಕ್ಣ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಯಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ. 2018, 2019 ಮತುತು 2020ರ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಸಾಯಂಸಿಥಾಕ ಶ್ರೀಯಾಯಂಕ ಚೌಕಟಿಟಾನಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐಯು 
ಮೊದಲ ಸಾಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೂಯಂಡಿದ. ಕಳದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮತುತು ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐಯು ಮಹತವಿದ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ. ಇತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಜೂತೆಗೆ, ಕಾನೂನುಗಳನುನು ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸಿತು, ಮಕಕೆಳ ಹಕುಕೆಗಳು, ಆಹಾರ 
ಸುರಕ್ತೆ ಮತುತು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಆಗಾಗೆಗೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐಯುನ ವಿಶೀಷ ಸಯಂಶೂೀಧನಾ ಕೀಯಂದ್ರಗಳ 
ನರವು ಪಡೆಯಲಾಗುತತುದ.

ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದ್ಲ್ ಗ್ಲವೀಬಲ್ ಯ್ನಿವಸ್ಸಿಟಿ (ಜೆಜಯು), ಲಾಭೊೀದ್ದೀಶವಿಲಲಿದ ಜಾಗತಕ      ವಿಶವಿವಿದಾ್ನಲಯವಾಗಿದು್ದ, ಇದನುನು ಭಾರತದ 
ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರ ಸಾಥಾಪಿಸಿದ. ಬೂೀಧನ, ಸಯಂಶೂೀಧನ, ಸಮುದಾಯ ಸೀವೆ ಮತುತು ಸಾಮರ್್ಪವನುನು ಹಚಿ್ಚಸುವಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಮಟಟಾದ ಸಯಂಸಥಾ 
ಎಯಂದು ಹಸರು ಪಡೆದ್ದ. ಸಥಾಳಿೀಯ ಮತುತು ಪಾ್ರದೀಶಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೀವೆ ಒದಗಿಸುವ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಸುಸಿಥಾರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತ ನಾಯಕರನುನು ಇದು ಬಳಸುತತುದ. ವಿಶವಿವಿದಾ್ನಲಯವು ರಾಷಿಟ್ೀಯ, ಅಯಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ, ಸಕಾ್ಪರಿ ಸಯಂಸಥಾಗಳು, 
ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಮತುತು ವಾ್ಪಾರ ಸಯಂಸಥಾಗಳೂಯಂದ್ಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುತಾತು, ದೀಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೀತುವೆಗಳನುನು ಕಟಿಟಾ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತನುಸುತತುದ.

ಜ್ಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ರತುತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಪರಾತಿಷ್ಠಾನ (ಫ್ಗ್ಸ್ ), ಎಯಂಬುದು ಬ್ರಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿರುವ ಪರಿಣತರ ತಯಂಡವಾಗಿದು್ದ, ಸಯಂಶೂೀಧನ ಮತುತು 
ಆಲೊೀಚನಗಳ ಕೀಯಂದ್ರವಾಗಿ, ಚಚೆ್ಪಯ ವೆೀದ್ಕಯಾಗಿ ಮತುತು ಜನಬಯಂಬಲ ಹುಟುಟಾಹಾಕುವ ವ್ವಸಥಾಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಲಸ ಮಾಡುತತುದ. ಬಲ್ಜಿಯಯಂ 
ಕಾನೂನನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಪಜನಕರ ಲಾಭದ ಪ್ರತಷಾಠಾನವಾಗಿರುವ FOGGW, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತತುನಲ್ಲಿ ಜನಕೀಯಂದ್್ರತ, ಭೂಸನುೀಹಿ, ಎಲಲಿರನೂನು 
ಒಳಗೊಯಂಡ ಸುಸಿಥಾರ ಜಾಗತೀಕರಣ ಉಯಂಟುಮಾಡಲು ಭರವಸಯ ಬಳಕಾಗಿದ. ಪರಿಷಕೆರಿಸಿದ ಜಾಗತಕ ಆಡಳಿತ ವ್ವಸಥಾ ಮತುತು ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೂಯಂಡ, ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತ, ತಳುವಳಿಕಯುಳಳು ಜಾಗತಕ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಕ ಸವಾಲುಗಳನುನು ನಭಾಯಿಸಲು ಈ 
ಫೌಯಂಡೆೀಶನ್ ಬಯಂಬಲ ನೀಡುತತುದ. ಜೂತೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಜನರ ಬದುಕು ಚೆನಾನುಗಿರಲು, ತವಿರಿತ ಮತುತು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ತಾಯಂತ್ರಕ ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪ್ರಗತಗಳು ಹಚು್ಚ ನಾ್ಯಯುತ ಮತುತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜದ ನಮಾ್ಪಣಕಕೆ ಕೂಡುಗೆ ನೀಡುವಯಂತೆ ಮಾಡುತತುದ.
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ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಭಾರತ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2019 – ನೀತ ಆಯೀಗ  |  niti.gov.in › files › SDG-India-Index-2.0_27-Dec.pdf
 
ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಭಾರತ ಸೂಚ್ಯಂಕ – ವಿಶವಿ ಸಯಂಸಥಾ ಭಾರತ  |  4dj7dt2ychlw3310xlowzop2.wpengine.netdna-cdn.com ›

ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ನೀತ ಆಯೀಗದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಶ್ರೀಯಾಯಂಕಗಳು https://niti.gov.in/verticals/substainable-dev-
goals/achievements-in-the-year-2018-19  |  https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking

ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರಹಗಳು
www.mospi.gov.in/sustainable-development-goalssdgs
ಭಾರತೀಯ ಜನಗಣತ 2011  |  https://censusindia.gov.in/2011-Common/CensusData2011.html

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗಳು – ವಿಶವಿ ಸಯಂಸಥಾ ಇಎಸ್ ಸಿಏಪಿ  |  https://www.unescap.org/country/india?page=10

‘ನಲ್ಪಕ್ಷಿಸಲಾದ ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಪರದ ಡೆೀಟಾ’, ನೀತ ಆಯೀಗಕಕೆ ಆಕ್ಷೆೀಪ ವ್ಕತುಪಡಿಸಿದ ಕನಾ್ಪಟಕ ಸಕಾ್ಪರ...
www.thenewsminute.com › Karnataka

ಪರಿಷಕೆಕೃತ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಪರಿಚಯ 06122019  |  karnataka.gov.in › storage › pdf-files › Revised SDG In...

ಕನಾ್ಪಟಕ ಸಕಾ್ಪರ, (2015): ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕನಾ್ಪಟಕದ ಜಿಲೆಲಿಗಳು, ತಾಲೂಲಿಕುಗಳು ಮತುತು ನಗರ ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಯಂಸಥಾಗಳ ಕಾಯ್ಪಕ್ಮತೆ, 
2014-ಒಯಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ.. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಯೀಜನ, ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮ ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತು ಅಯಂಕಿಅಯಂಶಗಳ ಇಲಾಖ್.   
http://14.139.60.153/handle/123456789/12283

ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು: ಅಜಯಂಡಾ 2030 ಇಯಂಡಿಯಾ 2017  |  www.socialwatch.org › sites › default › files › swindia › 2..

ದಾರ್ ಸುನೀತಾ, ಲ್ಯಂಗ ಮತುತು ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು (ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು), 
ಇಯಂಡಿಯನ್ ಜನ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಯಂಡರ್ ಸಟಾಡಿೀಸ್, SAGE ಪಬಲಿಕೀಶನ್ಸ್
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0971521517738451

ಆರ್ ಐಎಸ್  ‘ಭಾರತ ಮತುತು ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು: ಮುಯಂದ್ನ ದಾರಿ’
http://ris.org.in/sdg/india-and-sustainable-development-goals-way-forward

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality

ಜಾಗತಕ ಲ್ಯಂಗ ಅಯಂತರ ವರದ್ 2020 | ವಿಶವಿ ಆರ್್ಪಕ ವೆೀದ್ಕ
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality

https://www.planning.karnataka.gov.in/info-2/Human+Development+Division/About+Human+Development+Division/en

ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾ ಮತುತು ನೀತ ಆಯೀಗದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬೀಸ್ ಲೆೈನ್  ವರದ್ಯನುನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು:  in.one.un.org/sdg-india-index-2018/

ರಾಜ್ಗಳು ಮತುತು ಕೀಯಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೀಶಗಳ ನೀತ ಆಯೀಗದ ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಶ್ರೀಯಾಯಂಕಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು: https://niti.gov.in/
verticals/substainable-dev-goals/achievements-in-the-year-2018-19
https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking

ಅಯಂಕಿಅಯಂಶ ಮತುತು ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರಹಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು:
www.mospi.gov.in/sustainable-development-goalssdgs
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನರವಿನ ಕುರಿತು ಗಾ್ರಮಿೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಯಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತು ಕ್ರಮಗಳ ವರದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತತುದ:
www.devatt.org

ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ಆರ್ ಐಎಸ್  ಕಲಸದ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮವನುನು ಒಳಗೊಯಂಡಿರುವ “ಬಟರ್ ಇಯಂಡಿಯಾ” (ಆ್ಕ್ನ್ ಏಯ್ಡ್ ಇಯಂಡಿಯಾ) 
ಸೈಟ್: www.thebetterindia.com/sustainable-development-goals 
ವಿಶವಿಸಯಂಸಥಾಯ ಮೂಲಗಳು: https://sustainabledevelopment.un.og/memberstaes/india ಮತುತು www.in.undp.org 
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