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సుస్థిరాభివృద్ది  లక్ష్యాలు 2021 
సుస్థిరాభివృద్ది  లక్ష్యాలు 

2015లో, 195 ద్ేశాలు ప్రప్ంచాన్ని మంచిగా మార్చగలవన్న ఐక్ారాజ్ాసమితితో అంగీక్ర ంచాయి. 2030 నాటిక ి
తమ ద్ేశంలోన్న ప్రజ్ల జీవితాలను మెర్ుగుప్ర్చడాన్నకి వార  సంబంధదత ప్రభుతాాలు, వాాపారాలు, మీడియా, 
ఉనిత విద్ాా సంసిలు మర యు స్ాి న్నక్ NGOలను ఒక్చోట చేర్చడం ద్ాారా ఇద్ద స్ాధదంచబడుత ంద్ద. 

సస్టెయినబుల్ డవెలప మంెట్ స్ొ లయాషన్స్ నటె్ వర్క్ (SDSN) విడుదల చసే్థన 'సస్టెయినబుల్ డవెలప మంెట్ ర పో రె్క 
2021 (SDR 2021)' యొక్్ 6వ ఎడిషన్స ప్రకార్ం, భార్తద్శేం 60.1 స్ో ్ర్క తో 165 ద్శేాలలో 120వ రాాంక లో 
న్నలిచింద్ద. ఫథనాల ండ్ ఇండకె్ లో అగరస్ాి నంలో ఉండగా, స్వా డన్స & డనెాార్క్ తరాాతి స్ాి నాలోల  ఉనాియి. 

 

రాాంక   ద్శేం స్ో ్ర్క 

1 ఫథనాల ండ్ 85.90 

2 స్వాడన్స 85.61 

3 డెనాార్క్ 84.86 

120 భార్తద్శేం 60.1 

 Sustainable Development Goals 2030 Agenda: 

• పేదర కాన్ని న్నర్మాలించండం 
• ఆక్లిన్న చెర పథవేయడం 
• మంచి ఆరోగాం మర యు శరరయసు్ను స్ాి పథంచండం 
• నాణ్ామైెన విదాను అంద్దంచండం 
• లింగ సమానతాాన్ని అమలు చేయడం 
• సాచఛమైెన నీర్ు మర యు పార శుధాాన్ని మెర్ుగుప్ర్చడం 
• సర్సమైెన మర యు సాచఛమైెన శకిిన్న పటంచుకోవడం 
• మంచి ప్న్న మర యు ఆర ిక్ వృద్దిన్న సృషథెంచడం 
• ప్ర శరమ, ఆవిష్ర్ణ్ మర యు మౌలిక్ సదుపాయాలను పటంచడం 
• అసమానతను తగ గంచడం 
• స్థిర్మైెన నగరాలు మర యు సంఘాలను సమీక్ర ంచడం 
• బాధ్ాతాయుతమెైన విన్నయోగం మర యు ఉతపతిిన్న ప్రభావితం చేయడం 
• వాతావర్ణ్ చర్ాను న్నర్ాహ ంచడం 
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• నీటి ద్దగువన జీవితాన్ని అభివృద్ది  చేయడం 
• అడాాన్స్ ల ైఫ్ ఆన్స లాాండ్ 
• శాంతి, నాాయం మర యు బలమైెన సంసిలక్ు హామీ ఇవాడం 
• లక్ష్యాల కోసం భాగస్ాామాాలను ర్మపొ ంద్దంచడం 

 17 సుసి్థరాభివృ ది్ద లక్ష్య ా లు ఏమిటి? 

Goal 1:  
ఆరోగావంతమెైన పథలలలు & క్ుట ంబాలు = పటర గ న శరరయసు్(HEALTHY CHILDREN & FAMILIES = 
INCREASED PROSPERITY) : 

రోగన్నరోధ్క్త అనేద్ద పో షకాహార్ జ్ోకాాలను అంద్దంచడాన్నకి ఒక్ వేద్దక్ను అంద్దసుి ంద్ద మర యు 
పథలలల మర్ణ్ాలను తగ గంచడంలో సహాయప్డటాన్నకి మంచి పో షకాహార్ంతో చేత లు క్లిపథ ప్న్న 
చేసుి ంద్ద.పో షకాహార్ లోప్ం ఉని పథలలలు డయిేర యా, మీజిల్్ మర యు నుామోన్నయా వంటి 
అంట  వాాధ్ులతో చన్నపోయిే అవకాశం ఉంద్ద, వీటిలో చాలా వర్క్ు వాాకి్న్స ల ద్ాారా 
న్నవార ంచవచుచ. 

Goal 2: 
IMMUNISATION + NUTRITION = HEALTHIER FAMILIES (రోగన్నరోధ్క్త + పో షకాహార్ం = 
ఆరోగావంతమెైన క్ుట ంబాలు): 

రోగన్నరోధ్క్త మర యు మంచి పో షకాహార్ం క్లిస్థ ఉంటాయి. టీకా-న్నవార ంచగల 
వాాధ్ులు తర్చుగా పో షకాహార్ లోప్ం ఉని పథలలలను పో షకాహార్లోపాన్నక ి
గుర చేస్ాి యి. పో షకాహార్ లోప్ం ఉని పథలలలు డయిేర యా, మీజిల్్ మర యు 
నుామోన్నయా వంటి అంట  వాాధ్ులతో చన్నపోయిే అవకాశం ఉంద్ద, వీటిలో చాలా 
వర్క్ు వాాకి్న్స ల ద్ాారా న్నవార ంచవచుచ. 

Goal 3:  
IMMUNISATION = HEALTHY LIVES & WELL-BEING(రోగన్నరోధ్క్త = ఆరోగావంతమెైన జీవితాలు & 
శరరయసు్):  

రోగన్నరోధ్క్త అనేద్ద పరా ణ్ాలను కాపాడటాన్నకి మర యు మంచి ఆరోగాం మర యు శరరయసు్ను 
పోర త్హ ంచడాన్నకి అతాంత ఖర్ుచతో క్యడుక్ుని మారాగ లలో ఒక్టి. ప్రతి సంవత్ర్ం, టీకాలు 
2-3 మిలియనల  జీవితాలను కాపాడతాయి మర యు మిలియనల  మంద్ద వాాధద మర యు వెైక్లాం 
నుండి ర్క్ష్ించబడాా ర్ు 
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Goal 4:  

VACCINES = IMPROVED LEARNING (టకీాలు = మెర్ుగ నై అభాాసం) 

టీకాలు వేస్థన పథలలలు పాఠశాలక్ు వెళ్లల మెర్ుగ ైన ప్న్నతీర్ును క్నబర్ుసుి నిప్పపడు 
మర ంత నేర్ుచక్ునేటప్పపడు, అభిజ్ఞా  వికాసం మర యు ద్ీర్ఘకాలిక్ ఉతాపదక్తపటై 
స్ానుక్యల ప్రభావం చూప్పత ంద్ద కాబటిె  రోగన్నరోధ్క్త విద్ాాస్ాధ్నను 
పటంచుత ంద్ద. 

 

Goal 5: 
IMMUNISATION = EMPOWERED WOMEN AND GIRLS(రోగన్నరోధ్క్త = 
స్ాధదకార్త పొ ంద్దన మహ ళలు మర యు బాలిక్లు):  

రోగన్నరోధ్క్త అనేద్ద లింగ-సమాన జ్ోక్ాం. ప్రప్ంచవాాపి్ంగా, బాలిక్లు మర యు అబాాయిలు 
ఒకే విధ్మైెన రేట తో రోగన్నరోధ్క్ శకిిన్న పొ ందుత నాిర్ు. అయినప్పటికీ, ఉప్-జ్ఞతీయ 
స్ాి యిలలో మర యు కొన్ని ద్ేశాలలో వెైవిధాాలు ఉనాియి, ఎందుక్ంటే వివిధ్ అడాంక్ులు 
తమ పథలలలక్ు ఆరోగా సంర్క్షణ్ను పొ ందగల మహ ళల స్ామరాి ాన్ని న్నరోధదస్ాి యి. 

Goal 6:  

WASH + VACCINES = LESS DISEASE(శుభరత+ టీకాలు = తక్ు్వ వాాధద) 

సాచఛమైెన నీర్ు, పార శుధ్ాం మర యు ప్ర శుభరత (వాష్)తో పాట  టీకాలు, 
అభివృద్ది  చెందుత ని ద్ేశాలలో పథలలల మర్ణ్ాలక్ు ప్రధాన కార్ణ్ం అయిన 
డయిేర యా వాాధ్ులను న్నవార ంచడాన్నకి న్నర్మపథతమైెన జ్ోకాాలు. నోటి క్లరా 
మర యు రోటవెైర్స్ వాాకి్న్స లు, వాష్ మర యు ఆరోగా వావసిలలో పటట ె బడులు 

డయేిర యా వాాధదన్న తొలగ ంచడంలో సహాయప్డటాన్నకి ఒక్ సమగర విధానాన్ని ఏర్పర్ుస్ాి యి. 

Goal 7:  

EFFICIENT EQUIPMENT = CLEANER ENVIRONMENT (సమరి్వంతమెనై 
ప్ర క్రాలు = ప్ర శుభరమెనై ప్రాావర్ణ్ం): 

రోగన్నరోధ్క్త అభివృద్ది  చెందుత ని ద్ేశాల ఆరోగా వావసిలక్ు కొతి, శుభరమైెన మర యు 
మర ంత స్థిర్మైెన స్ాంకేతిక్తను అంద్దసుి ంద్ద. 
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Goal 8:  
HEALTHY POPULATION = MORE PRODUCTIVE WORK FORCE 

(ఆరోగాక్ర్మెనై జ్నాభా = మర ంత ఉతాపదక్ వర్క్ ఫో ర్క్):  

మానవ మూలధ్నంలో పటట ె బడి ద్ేశం యొక్్ పో టీతతాాన్ని నాటకీయంగా 
బలప్ర్ుసుి ంద్ద. టీకాలు వేస్థన, ఆరోగావంతమైెన పథలలలు ఉతాపదక్ శరా మిక్ శకిిగా 
ఎదుగుతార్ు మర యు ఆర ిక్ వావసిక్ు బలమైెన సహకార్ులుగా మార్తార్ు. 

 

Goal 9:  

HEALTHY VACCINE MARKET = INNOVATION (ఆరోగాక్ర్మెనై వాాకి్ న్స 
మార ్ట్ = ఆవిష్ర్ణ్): 

ఎక్ు్వ మంద్ద సర్ఫరాద్ార్ులను ఆక్ర షంచడం, వాాకి్న్స ధ్ర్లను నాటకీయంగా 
తగ గంచడం మర యు అభివృద్ది  చెందుత ని ద్ేశాల అవసరాలను తీరేచ వాాకి్న్స లు 
మర యు ఇతర్ వినూతి ఉతపత ి లక్ు మర ంత సమానమైెన మర యు స్థిర్మైెన 
పరా ప్ాతను న్నరాి ర ంచడం ద్ాారా Gavi వాాకి్న్స మార ్ట్ లను మెర్ుగాగ  ప్న్నచేస్ేలా 
చేసుి ంద్ద. 

Goal 10:  

BETTER HEALTH = INCREASED EQUALITY (మరె్ుగ నై ఆరోగాం = 
పటర గ న సమానతాం):  

రోగన్నరోధ్క్త క్మూాన్నటీల ఆరోగాాన్ని కాపాడుత ంద్ద, పేదర క్ంలోకి నెటెబడిన 
వాక్ుి ల సంఖాను తగ గసుి ంద్ద మర యు పథలలలక్ు ఆరోగాక్ర్మైెన మర యు మర ంత 
ఉతాపదక్ భవిషాత ి క్ు సమాన అవకాశాన్ని ఇసుి ంద్ద. 

Goal 11  
IMMUNISATION = HEALTHIER CITIES(రోగన్నరోధ్క్త = ఆరోగావంతమెైన 
నగరాలు): 

2050 నాటికి, ప్రప్ంచ జ్నాభాలో ద్ాద్ాప్ప 70% మంద్ద ప్టెణ్ పరా ంతాలోల  
న్నవస్థస్ాి ర్ు.  ముర కివాడలు లేద్ా అనధదకార క్ న్నవాస్ాలలో న్నవస్థంచే వార  సంఖా క్యడా 1  
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బిలియనలక్ు పటైగా పటర్ుగుత ంద్ద , వీర లో చాలా మంద్దకి పరా థమిక్ ఆరోగా స్ేవలు అందుబాట లో ఉండవప . ప్టెణ్ 
వాాధద న్నరోధ్క్ కార్ాక్రమాలను బలోపేతం చేయడం వలల  వాాధద వాాపథి  పటర గే ప్రమాదం నుండి వార న్న కాపాడుత ంద్ద 
మర యు ప్టెణ్ మర యు వెనుక్బడిన వరాగ లక్ు సమగర న్నవార్ణ్ స్ేవలను అంద్దంచడాన్నకి ఇద్ద ఒక్ అవకాశం.  

Goal 12:  
Ensure sustainable consumption and production patterns(సుస్థిర్మెనై 
విన్నయోగం మర యు ఉతపతిి విధానాల హామీ) 

స్థిర్మైెన విన్నయోగం మర యు ఉతపతిి, తక్ు్వతో ఎక్ు్వ మర యు మెర్ుగాగ  
చేయడం. ఇద్ద ప్రాావర్ణ్ క్ష్ీణ్త నుండి ఆర ిక్ వృద్దిన్న విడద్ీయడం, వనర్ుల 
స్ామరాి ాన్ని పటంచడం మర యు స్థిర్మైెన జీవనశ ైలిన్న పో ర త్హ సుి ంద్ద. 

స్థిర్మైెన విన్నయోగం మర యు ఉతపతిి క్యడా పేదర క్ న్నర్మాలనక్ు మర యు తక్ు్వ-కార్ాన్స మర యు హర త 
ఆర ిక్ వావసిల వెైప్ప ప్ర వరి్నక్ు గణ్నీయంగా దో్హదప్డతాయి. 

కొన్ని వాసివాలు మర యు గణ్ాంకాలు: 

• ప్రతి సంవత్ర్ం, ఉతపతిి చేయబడిన మొతిం ఆహార్ంలో మూడింట ఒక్ వంత  - ద్ాద్ాప్ప $1 టిరలియన్స 
విలువెైన 1.3 బిలియన్స టనుిలక్ు సమానం - విన్నయోగద్ార్ులు మర యు చిలలర్ వాాపార్ుల డబాాలలో 
క్ుళ్లిపో త ంద్ద లేద్ా పేలవమైెన ర్వాణ్ా మర యు కోత ప్దిత ల కార్ణ్ంగా పాడైెపో త ంద్ద. 

• ప్రప్ంచవాాపి్ంగా ప్రజ్లు శకిి స్ామరి్ాప్ప ల ైట్ బలుాలక్ు మార నటలయితే, ప్రప్ంచం సంవత్రాన్నకి 
US$120 బిలియనలను ఆద్ా చేసుి ంద్ద. 

• 2050 నాటికి ప్రప్ంచ జ్నాభా 9.6 బిలియనలక్ు చేర్ుక్ుంటే, ప్రసుి త జీవనశ ైలిన్న కొనస్ాగ ంచడాన్నకి 
అవసర్మైెన సహజ్ వనర్ులను అంద్దంచడాన్నకి ద్ాద్ాప్ప మూడు గరహాలక్ు సమానం అయినంత ఆహార్ం 
కావాలి. 

Goal 13  
VACCINES = MITIGATION OF CLIMATE CHANGE IMPACT (టకీాలు = 
వాతావర్ణ్ మార్ుప ప్రభావం తగ గంచడం) 

వాతావర్ణ్ మార్ుపల ప్రభావం ప్రజ్ల ఆరోగాం మర యు శరరయసు్, జీవనోపాధద మర యు 
భదరతను తగ గసుి ంద్ద, ముఖాంగా ప్రయాణ్ంలో ఉని వాక్ుి లు వంటి పేద మర యు అతాంత 
బలహీనమైెన వరాగ లక్ు. ఎలోల  ఫవవర్క, క్లరా మర యు ఎబో లా వంటి, ముఖాంగా ప్టెణ్, 
పటళుసుగా మర యు విప్త ి  అనంతర్ ప్ర స్థిత లలో వాతావర్ణ్-సున్నితమైెన వాాధ్ుల  
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కార్ణ్ంగా వాాపథి  చెంద్ే ప్రమాద్ాన్ని ప్రజ్లు మర యు వావసిల యొక్్ స్థితిస్ాి ప్క్తను పటంపొ ంద్దంచడాన్నకి 
మర యు తగ గంచడాన్నకి రోగన్నరోధ్క్త చాలా కీలక్ం. 

  

Goal 14: 
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 

(మహాసముద్రా లు, సముద్రా లు మర యు సముదర వనర్ుల యొక్్ ర్క్షణ్ 
మర యు సుస్థిర్ విన్నయోగం) 
 తీర్పరా ంతాలు, మన ఆహార్ంలో ఎక్ు్వ భాగం మర యు మనం పవలేచ గాలిలోన్న 
ఆకి్జ్న్స క్యడా అంతిమంగా సముదరంచే అంద్దంచబడతాయి మర యు 
న్నయంతిరంచబడతాయి. 

• ఈ ముఖామైెన ప్రప్ంచ వనర్ును జ్ఞగరతిగా న్నర్ాహ ంచడం అనేద్ద స్థిర్మైెన 
భవిషాత ి  యొక్్ ముఖా లక్షణ్ం. అయితే, ప్రసుి త సమయంలో, కాలుషాం కార్ణ్ంగా తీర్పరా ంత జ్లాల 
న్నర్ంతర్ క్ష్ీణ్త ఏర్పడుతోంద్ద మర యు సముదర ఆమీల క్ర్ణ్ ప్రాావర్ణ్ వావసిలు మర యు జీవవెైవిధ్ాం 
ప్న్నతీర్ుపటై ప్రతిక్యల ప్రభావాన్ని చూప్పతోంద్ద. ఇద్ద చిని తర్హా మత్ా సంప్దపటై క్యడా ప్రతిక్యల 
ప్రభావం చూప్పతోంద్ద. 

• మన సముద్రా న్ని ర్క్ష్ించడం అనేద్ద ఒక్ పరా ధానాతగా ఉండాలి. సముదర జీవవెైవిధ్ాం ప్రజ్ల ఆరోగాాన్నకి 
మర యు మన గరహాన్నకి కీలక్ం. సముదర ర్క్ష్ిత పరా ంతాలను సమరి్వంతంగా న్నర్ాహ ంచాలి మర యు బాగా 
వనర్ులు సమక్యర్ుచకోవాలి మర యు అధదక్ చేప్లు ప్టెడం, సముదర కాలుషాం మర యు సముదరప్ప 
ఆమీల క్ర్ణ్ను తగ గంచడాన్నకి న్నబంధ్నలను ర్మపొ ంద్దంచాలి. 

 
Goal 15  

Life On Land(భూమిపటై జీవం): 

లక్షాం:భూసంబంధ్ ప్రాావర్ణ్ వావసిల యొక్్ స్థిర్మెనై 
ఉప్యోగాన్ని ర్క్ష్ంిచడం, ప్పనర్ుదిర ంచడం మర యు 
పోర త్హ ంచడం, అడవపలను స్థిర్ంగా న్నర్ాహ ంచడం, ఎడారకీ్ర్ణ్ను 
ఎదురో్వడం మర యు భూమి క్ష్ణీ్తను ఆపథవయేడం మర యు 
తిపథపకొటెడం మర యు జీవవెవైిధ్ా నష్ాె న్ని ఆప్డం.  
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• 2030 నాటికి, ఎడారీక్ర్ణ్పటై పో రాటం, ఎడారీక్ర్ణ్, క్ర్ువప మర యు వర్దల వలల  ప్రభావితమైెన 
భూమితో సహా క్ష్ీణ్ ంచిన భూమి మర యు మటిెన్న ప్పనర్ుదిర ంచండి మర యు భూమి క్ష్ీణ్త-తటసి 
ప్రప్ంచాన్ని స్ాధదంచడాన్నకి క్ృషథ చేయండి 

• 2030 నాటికి, సుస్థిర్ అభివృద్దికి అవసర్మైెన ప్రయోజ్నాలను అంద్దంచే స్ామరాి ాన్ని పటంపొ ంద్దంచడాన్నకి, 
వాటి జీవవెైవిధ్ాంతో సహా ప్ర్ాత ప్రాావర్ణ్ వావసిల ప్ర ర్క్షణ్ను న్నరాి ర ంచండి. 

Goal 16:  
STRONG HEALTH SYSTEMS = LONG-TERM STABILITY (బలమెనై ఆరోగా వావసిలు = ద్రీ్ఘ-కాల 
స్థిర్తాం): 

ప్రభావవంతమైెన, సుర్క్ష్ితమైెన మర యు ప్రజ్ల-కేంద్ీరక్ృత ఆరోగా వావసిలు ప్రతి ద్ేశంలోన్న 
స్ామాజిక్ సంసిలక్ు వెనెిముక్, మర యు రోగన్నరోధ్క్త అనేద్ద తర్చుగా ఈ వావసిలు 
మర యు జ్నాభా మధ్ా సంబంధాన్ని పటంపొ ంద్దంచడంలో యొక్్ మొదటి స్ాి నం క్లిగ  
ఉంట ంద్ద.  

 
Goal 17:  

INNOVATIVE PARTNERSHIP = UNPRECEDENTED PROGRESS 

(వ్యా హాత్మ క భాగస్వా మ్ా ం = అప్ూర్ామెనై ప్పరోగతి) 

ప్రతి భాగస్ాామి యొక్్ త లనాతాక్ ప్రయోజ్నాన్ని పొ ందడం ద్ాారా, వాాకి్న్స 
అలయన్స్ యొక్్ వినూతి ప్బిల క-పటైవైేట్ భాగస్ాామా నమూనా, స్ే్ల్ మర యు 
పేస్ ర ండింటిలోనూ వాాకి్న్స లక్ు సమానమెైన మర యు స్థిర్మైెన పరా ప్ాతను 
వేగవంతం చేయడం ద్ాారా ప్రప్ంచ ప్పరోగతిన్న మార చంద్ద. 
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