
Complete Information on Sustainable Development Goals (SDGs) in Telugu – సు��ర అ�వృ��
ల��లు.

Sustainable Development Goals (SDGs) are set by United Nations in 2015. They are to be
achieved by 2030. They are continuation of Millennium Development Goals(MDGs), which were
set in 2000.

ప�పంచ ప�జల అ�వృ��, ప��వరణ ప�ర�ణ, భ�ష�� త�ల సం�మం గు�ం� ఐక��జ�స�� (UN)
�దట����యం అ�వృ��ల��లను (Millennium Development Goals) 2000 – 15 సంవత��ల
మధ� ���ం�.

తదుప� 2015 – 30 సంవత��లకు �ను సు��ర వృ��ల��లను (Sustainable Development Goals)
���ం�.

ఇందు� 17 ల��లు, 169 ఉప ల��లను ���ం�. అ�:

ల��ం -1 : అ��ర�ల �ద���� �రూ��ం��. (SDG -1: No Poverty – End Poverty in all its forms
everywhere)

2030కు�ను ��కు 1.25 �లర� ఆ�యం గల �దలను �ద�క �ఖ నుం� బయటకు �సుకు���.

ప�� ఒక��� �ం�క భద�త (Social Protection) క��ంచడం. ఇం� గచు��ణ�తను క�� ఉం��.

�దమ�ళలు, �రుషులకు ఆ��క, సహజ వనరుల� అ��రం క��ంచడం, నూతన�ం��క �క��లు అం�ం
చడం. సూ�� రు�లను కూ� అందు�టు� ఉం��.

ప�కృ� �భ��లు, ఇతర�ం�క, ప��వరణ�చు�తగు�లను �దలు ఎదు����ధం� అవస�లు క��ం��.

�నుకబ�న ��లు (Least Developed Countries) వనరులను సమకూరు�కు��ధం� సహక�ం�, �ద�క
�రూ�లనకు �హదప��.

�దలు అనుకూలత, ���రత, ��ం� �ధం���ం�య, ��య, అంత���య���లను త�రు�య
డం, �ద�క �రూ�లనకు ����న �టు�బడులకు అ�వృ�����లను త�రు���.



ల��ం -2: ఆక� �రూ�లన, ఆ�ర భద�త, �ష�ల �ం�దల, �న��ంచగల వ�వ�యం ( SDG -2: Zero
Hunger – End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture)

2030కు�ను �ల�ల� సహఅంద�� ఆక� నుం� ��డటం. �ష�లు, ఆ�రభద�త క��ం�రు.

2030కు�ను�షక���� �రూ��ం��. 2025కు �ను �ల��� మరుగు��ఎదుగుదలను (ఐ�ండు� ),
��రదశ� ఉన���కలు, గ��ణులు, ���� తలు� లు, వృదు�ల��షక���� త��ం��.

2030కు�ను వ�వ�యఉ��దకతను �ం�ంతలు �ం��. �లరు� , పశు �పరులు, �న�తర� ఆ�ర
ఉత����రులు, మ�ళల ఆ���� �ం�ంతలు ���. వ�వ��తర ఉ�� ఆ�యం �ం��. అంద��
భూ�, ఉ��దక వనరులు, ఉ��ద�లు, ���నం, ఆ��క వనరులు క��ం��.

2030కు�ను �న��ంచ గల ఆ�ర ఉత������ంచడం, ఉత���� �ం� వ�వ�యపద�తులను �ం��.
�ం� ఉత���, ఉ��దకతను వ�వ�యం� �ం��. కరు�, వరదలను, ��వరణ�రు�లను తటు�కు�
శ��� �ంచు�వడం. భూ��ణ�తను కూ� �ం��.

2020కు�ను�ణ��న �త��లు, పశు సంపదను అ�వృ�����. �త��లను, �క�లను��ం�య,
��య, అంత���య����అ�వృ�����.

���ణఅవ��పన, వ�వ�యప��ధన, �ం��క అ�వృ��, Plant and Livestock Gene Banks �ద�న�
క��ం� వ�వ�యఉ��దకతను �ద ���� �ం��.

ప�పంచ వ�వ�య���� ��అడ�ంకులను �ల�ం��. వ�వ�యఎగుమ� స���లను�ల�ం� ��
ఒప�ం��� అమలు ���.

ఆ�ర ధర�� �చు�తగు�లు �కుం��గ�త�పడటం��టు ఆ�ర ��������� ��బంధనలు
��ం��. అం��కుం� ఆ�ర �ల�లు �ర��ం��. ధరల స����� అనుస�ం��.

ల��ం -3: ఆ�గ�కర�న ���లను అ�� ర�ల వయసు��రు�ం�� (SDG -3: Good Health and Well-
being – Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)

2030కు�ను��ంతమర�ల �టు ల�కు 70 ��న�దు ���.

2030కు�ను నవ�త �శు�ల, ఐ�ండ� �ల�ల మర�లను ���ం��.

2030కు�ను ఎ���, ��, మ���, �ప���, �� ఆ��త జబు�లను ఇతర అంటు ��ధులు
�రూ��ం��.

అంటు��ధులు �� జబు�ల (Non-communicable Diseases)�సంభ�ం� ఆ�లమర�లు (Premature
Mortality) 2030కు�ను �రూ��ం��. �న�క ఆ����� క��ం��.

ఆల���, ����� డ����ద�న ప��ద ప���లను �యంత�ణ ���.

2020���డు�ప���లమర�లను �రూ��ం��.

2030కు �ను�ర���క ఆ�గ� �వలు క��ం��. �నరుత���, ఆ�గ� చర�లు, ర�త ��� సంబంధ చర�లు



�ప���. కుటుంబ �యంత�ణ, స��రం, �ద����య��������� క�� ఉం��.

�ర���క ఆ�గ�ం (UHC – Universal Health Coverage) ప�జలంద�� క��ం��. అత�వసర ఔష�లు
తకు�వ ధర�� అందు�టు� ఉం��. ఆ�గ� ���ం� �త�ర�ణ కూ� ప�జలకు క��ం��.

2030కు�ను �� �లుష�ం, �� �లుష�ం, ప��దకర ర�య�లు, భూ��లుష�ం ఇతర సమస�ల�
సంభ�ం�మర�లను��� �రూ��ం��.

��కు ఉప�గ �యంత�ణ ఆ���న అవసరం ఉం�.

��ఒప�ం��� TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights)ను అమలు�సూ�ఔష�ల అ�వృ��,
ప��ధన అ�వృ���ర��ం� అంద�� తకు�వ ధర�� ఔష�లు అందు�టు� ఉం��.

LDC (Least Developed Countries), SIDS (Small Island Developing States) ���� ఆ�గ�
���ం�లు �ర��. ఆ�గ�రంగం� ��మ�లు, ��ణ�ద�న� �ప���.

ఆ�������య, అంత���యప��దం నుం � ����. ముం� ఆ�గ� ప���లను ప�గట�గల��.
అ�వృ���ందుతున� ��లను ఆ�గ� సమస�ల నుం� ర�ం��.

ల��ం -4: స���త, స�న �ద� అవ��లు అందు�టు� ఉం�� (SDG -4: Quality Education –
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for
all)

2030కు�ను�ల��కలకు���ఉ�త, స�న, �ణ��న��థ�క �కండ� �ద�ను అం�ం��.
అ��ధం� ����మ� �ద���ణ�త అందు�టు� ఉం��.

2030కు�ను ���, �రుషులకు �ణ��న, �ం��క, వృ���ణ �ద� (Tertiary Education), యూ�వ���
�ద�ను అందు�టు� ఉం��.

2030కు�నుయువకులకు, వ�జనులకు �ం��క, ��ణ�, వృ���ద�ను �ంచుతూ��� ఉ��,
�జ�న�అం�లను �ం��.

2030కు�ను ���, �రుషుల మధ� �ంగ �దం త��ం��. �ద��, వృ����ణ� అంగ�కల�ం కల�రు,
�నుకబ�న ��జన�తులకు అవ�శం క��ం��.

2030కు�నుయువకులకు ���, �రుష �ధం �కుం� అ��స�త, గ�త అవ�హన క��ం��.

2030కు�ను సు��రవృ��� ����న ���నం, ��ణ�ం క��ం��. �ంగ స�నత�ం, �నవహకు�లు,
�ంస���క �ం�, అంత���య�ర స�జం అ�� సంస��తుల స�నత�ం�ద�న అ�� సు��రవృ���
ముందుకు�సు��� �.

�ల�లకు, అంగ�కల� �ల�లకు, �ంగ�దం �కుం� �ద�����లు క��ం��. �ం�, ర�త, స���త,
�ణ��న అ��సన ప���తులు క��ం��.

�నుకబ�న ���� (LDC), �న� ����� � ���� (SIDS), ఆ��క� ���� ���రు�లకు ఉన�త, వృ���ద�ల
�సం, ఐ��, �ం��క, ఇం���ం� ఇతర�ం��క పథ��� అ�వృ���ం�ందుకు ఉప�ర �త�లు ఇసూ����
అ�వృ���ం�న ��ల��టు ఇతర అ�వృ���ందుతున� ���� చదు��� అవ�శం క��ం��.



LDC, SIDS ���� ��ణు�న ఉ���యబృం��� ఏ��టు �యడం� అంత���యసహ�రం
�సు���.

ల��ం -5: మ�����రత – �ంగ స�నత�ం (SDG -5: Gender Equality – Achieve gender equality
and empower all women and girls)

��కలు, ���ల���రతను ��డటం

�ల�లు, ���ల పట� ఎక���, ఏ రూపం��� �చ�ణ చూప�దు.

ప�భుత�, ���టురం��� ���లు, �ల�ల �షయం� ఎటువం� ఇబ�ం� క��ంచ�దు. ముఖ�ం� అక�మ ర��,
�ం�క ��ం�లు, ����ం�� జరగకుం� చర�లు �ప���.

బలవంత� ���ల రదు�, �ల����లు, అవయ�లను �యపర�డం (FGM – Female Gender
Mutilation) �ద�న చర�లను ���ం��.

కుటుంబం��ధ�తలను పంచు�వడం, �ం�క ర�ణ క��ం��.

మ�ళ�� �యకత� ల��లు �ంచడం, ��న �ర�యం��గ��మ�ం క��ంచడం, �జ�య, ఆ��క,
ప����తం���� స�నఅవ�శం క��ంచడం �ం� చర�లు �సు���.

ఐ��� (ICPD – International Conference on Population and Development) సదసు�ల ��� ���లకు
ర�ణ క��ం��.

ఆసు��� , ఆ��క వనరు�� , �త��వ�� , సహజ వనరు�� ���లకు�గ��మ�ం క��ం��. �రసత�చ��లు
వ��ంప���.

���లకు స��ర�ం��క (ICT) ���రత క��ం��.

��కలు, ���లకు ���రత క��ంచడం� చ��లను క�నం� త�రు���. అమలు కూ� బలం� ఉం��.

ల��ం -6: ������రం – �రు, ��శుద�� �ర�హణ� సు��ర �ర�హణ క�� ఉం��. (SDG -6: Clean
Water and Sanitation – Ensure availability and sustainable management of water and sanitation
for all)

2030 ��� అంద�� సుర�త �రు అం�ం��. అ����శు����� క��ం��. బ�ర�తమల �సర�నను
�యం��ం��. ���లు, ��కల� ప���క శ�ద�చూ��.

���ణ�తను �ంచడం, �లు���� త��ంచడం, ప��దకర ర�య�ల �డుదలను �రూ��ంచడం, Open
Dumping త��ంచడం, �నఃఉప�గం (Re-use) �ంచడం��టు �� వృ�ను స��� త��ం��.

2030 ��� �� ఉప�గ�ణ�తను అ�� రం��� �ం�, �� �రతను త��ం��.

2030 ��� అ�� దశ�� సమగ��� వనరుల�జ�న�ం��ం��. ��ధ��ం�లు, ����లు, ��ల
మధ� స�హదు�సహ�రం, �� ���గం క�� ఉం��.

2020 ��� �� సంబం�త వనరులనుముఖ�ం� పర��లు, అడ�లు, త� భూములు, నదులు, �లనులను
ర�ంచు���.



2030 ��� ��� సమర�మంతం� ఉప��ం��. ముఖ�ం��నరుప�గ�ం��కతను �ంచడం��టు
ఉ�����మం��రు�����.

�� ���గం, ��శుద�� �ర�హణ����క ప�జల సహ�రం�ం��.

ల��ం -7: శ��వనరుల వృ��– ఆధు�క శ���, �న��ంచగల శ���, నమ�క�న తకు�వ ధరలకు లభ��న శ���
�ం�ం�ం��. (SDG -7: Affordable and Clean Energy – Ensure access to affordable, reliable,
sustainable and modern energy for all)

2030 ��� నమ�క�న, ఆధు�క, తకు�వ ధర�� �ర���క శ����ం��.

�నరు��దకత శ��� త�నంత��దు� అందు�టు� ఉం��.

శ���మ����� ప�పంచం� �ం�ంతలకు �ం��.

శ�����గం��లుష�ం త��ంచడం, ప��ధనను ఉధృతం �యడం, ���అంత���యసహ���� �ం�,
�నరు��దకత శ��� �ం��.

2030 ��� LDC ���� అం� �ద, ��ప ���� (SIDS) శ��అవ��పన �ం�, �న��ంచగల శ��వనరులను
వృ�����.

ల��ం -8: అవ��పక అ�వృ��, ఉ�� కల�న – �ణ��న, నమ�క�న, సు��ర�న, స���త�న ఆ��క
అ�వృ��జర��. (SDG – 8: Decent Work and Economic Growth – Promote sustained, inclusive
and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)

స���త, �న��ంచగల ఆ��కవృ��� �ం��. సం�ర�, ఉ��దక ఉ��� �ం�, �ణ��న ప� ప���తులు
క��ం��.

�చు�తగు�లు �� ��ర తలస� ఆ�యవృ��� �ం��. �ద ���� క�సం 7 �తం GDP వృ��ఉం��.

శ�మ�ంద�త పద�తులు �ం��. నవకల�నలు, �ం��కతను �ం� ఉ��దకతను �ం� ప�యత�ం���.

సూ��, �న�, మధ� తర� సంస�ల వృ��� �ంచడం��టు నవకల�న �రుగుదల, �త�సంస�ల అందు�టు,
ప���ణ�తను �ం��.

2030 ��� వనరుల ���గం��మర��ం, ఉత�����కర�ం క�� ఉం��.

అ�వృ���ం�న ��ల� స�న���అ�వృ���సం �ద ��లకు 10 ఏండ� వరకు ప��వర��� ఆ��క
అ�వృ��� �డ���.

సం�ర�ఉ��దక ఉ�� ���, �రుషులకు స�నం� ఇ���.

స�న �లువకు స�న �తన ��నం��ం��. అ��ధం� అంగ�కల�ం కల���, యువకులకు ఉ��
క��ం��.

యువకులకు ఉ����, �ద���, ��ణ�� �ష���� 2020 ����ధ��నంత�రకు త��ం��.

2025 ����ల���క వ�వస�ఏ రూపం� ఉ�� �రూ��ం��.



���కహకు�లు ����. వలస ���కులకు ఉ�� �ం��. అ��ధం� ���వలస ���కుల ప���తులను
�రుగుప���.

2030 ��� �న��ంచగల ప��టక అ�వృ���సూ�ఉ��� �ంచడం��టు ���క సంస����, ���క
ఉత�తు�లను �ం��.

��ంకులను, ��సంస�లను, ఇతర �త��వలను��త��ం��.

�నుకబ�న ��లకు��జ� సహ���� �ం��.

2020 ��� ప� ప���తులను �ం� ర�ణ క��ం��.

ల��ం -9: ప�శ�మ�� నవకల�నలు, �ం��క �రుగుదల, ప��ధన�� ప�భుత�, ప���టు �టు�బడుల �రుగుదల
��ం��. ( SDG -9: Industry, Innovation and Infrastructure – Build resilient infrastructure,
promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)

2030 ��� స���త, �న��ంచగల, �����కరణ జర��. సూ�ల ���త���������క ఉ��,
ఉత����ర��. �ద ���� ఈ �ష����ం�ంతలు ���� ఉం�.

�న�తర� ప�శ�మలకు �త�పర�న �వలను అం�ం��. ���ట� అ�వృ��, �రంతర వృ��� అ�వృ��
�ందుతున� ���� ఉధృతం ���.

2030 ��� అవ��పన�రుగు జర��. �త ప�శ�మ�� నూతన�ం��కత సు��రవృ��������.
ప��వరణ ర�త�ం��కతను అ�వృ�����.

�నుకబ�న ���� (LDC) భూ ప����త, ��ప ���� అవ��పన �త�వనరులు, �ం��కతను ఉధృతం
���. ఆ��� ��లకు కూ����న�త����.

��య�ం��క అ�వృ���సం ప��ధన, నవకల�నలు, ప��వరణ ర�ణ�ద�న��������క
��ం��కరణ� ఉప��ం��.

2020 ��� �నుకబ�న ���� �ర���క స��ర, �ం��కత (ICT)ను అ�వృ��ప���.

ల��ం -10: ��లమధ� అస�నతలు త��ం�� (SDG -10: Reduced Inequalities – Reduce income
inequality within and among countries)

2030 ��� �ం����� 40 �తం ప�జల ఆ�య�రుగుదల��య�రుగుదలను�ం��.

2030 ����ం�క, ఆ��క, �జ�య స���త అ�వృ��� ఎ�ం� వయసు�, �ంగ, అంగ�కల�ం, ��, మత
�దం ఉండకుం���ం��.

అంద�� స�నఅవ��ల కల�న, అస�నతల త��ం�, �చ��పర చట�ం, ���లు��ం��.

స�నత��ధన� �శ, �తన, �ం�క ర�ణ ���లు��ం��.

అంత���య�త����టు� , సంస�ల� �యంత�ణ ఉం��.

అంత���యఆ��క, �త�వ�వ���� అ�వృ���ందుతున� ��ల అ����లను ప�గణ�� �సు���.



��వల� �గ��మ�ం �రుగుతుం�.

���క గమన�లత� ర�ణ, సమర�మంత�న ���లు��ం��.

ప�పంచ��జ� సంస�(WTO ) ఒప�ం��� �ద ��లకు ప���క ���న�ం క��ం��.

�ద ��లు, ఆ��� ��లు, �న� ��ప��లు, భూ ప����త ��లు, �ద�న��� స���� ప�త��
�టు�బడులకు అవసర�న�ట �ం��.

2030 ��� అంత���య���ం� వ��ల ఖరు�3 �తం��ఉం��.

ల��ం -11: నగ�ల, స��ల సు����వృ��(SDG -11: Sustainable Cities and Communities – Make
cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

2030 ��� అంద�� ����న సుర�త, �ను�లు �యగల ఇండు� అందు�టు� ఉం��. క�స�క��లు
క��ం��. ము���డలు �కుం� ���.

ర�త ర����నం క�� ఉండటం��టు మ�ళలు, �ల�లు, అంగ�కలురు, వృదు�లకు ర���ప���కత
చూ��.

2030 ��� సు��రత �న��ంచగల పట��కరణ అంద�� క��ం��.

ప�పంచ సంస���� ర�ం��.

2030 ��� ఆ��క నష��పతు�లు, �� సంబంధ �పతు�ల నుం� ప�జలకు ర�ణ క��ం��.

���ణ�త �ంచడం, వృ� �ర�హణ ప��వరణ న��లను త��ం��.

ర�త, స���త, ��� ప�� ప���లు క�� ఉం��. ముఖ�ం� ���లు, �ల�లు, వృదు�లు, �క�ంగులకు
అందు�టు� ఉం��.

పట�ణ, పట�ణ ప�స�లు, ���లకుమధ� ధ�త�క ఆ��క, �ం�క ప��వరణ సంబంధం �ం��.

2020 ��� �పతు�ల నుం� ప�పం��� ����. ��� సంబం�ం�న Hyogo, Sendai Framework ను
అమలు ���.

�నుకబ�న ���� �త�, �ం��క, సు��ర అ�వృ������క వనరుల ���గం �ం��.

ల��ం -12: సు��ర ఉత���, ���గం (SDG -12: Responsible Consumption and Production – Ensure
sustainable consumption and production patterns)

ప�ండ�� సు��ర ���గం, సు��ర ఉత�����ం��.

2030 ��� సు��ర�జ�న�ం, సహజ వనరుల సమర�మంత�న ���గం ��ం��.

2030 ��� ప�పంచ ఆ�రవృ�ను స��� త��ం��. పంట అనంతర న���� కూ� త��ం��.

2020 ��� ��, �రు, భూ��లు���� అ�క���.



2030 ����ధ��నంత వరకు వృ�ను �యం��ం��.

�ద�, బహ�ళ�� సంస�లు సు��రవృ�����ం� �ధం���త��ం��.

��య���లకు అనుగుణం� ప���కరణ చర�లు �ప��సు��ర వృ����ం��.

2030 ��� ప�జలంద�� సు��రవృ��� స�న అవ�హన క��ం��.

సు��ర ���గం, ఉత����సం�ం��క పద�తులను అ�వృ�����.

ప��టకం� సు��ర వృ����గం ���. ఇందు� ఉ��, ���క సంస����, వసు��ల అ�వృ���
���న�త����.

ల��ం -13: ప��వరణ ప�ర�ణ, �లుష� �యంత�ణ (SDG -13: Climate Action – Take urgent action to
combat climate change and its impacts by regulating emissions and promoting developments
in renewable energy)

ప��వర��� కలు�తం �� ఉ���లను �డుదల �� ప�శ�మలకు స����� �త ��ం��.

��వరణ�రు�ల� అత�వసర చర�లు �ప���. ఇందు�సం UNFCCC �సుకు� చర�కు సహక�ం��.

అ�� ���� ��వరణ �పతు�లు �కుం� చర�లు �సు���.

��వరణ�రు�లకు అనుకూలం���య���లను, ���లు, ప���కలను త�రు ���. �వ��
ప��వరణ ర�ణ��ం��.

ప�జ�� �ద�, అవ�హన సు��రవృ���ం��. �పతు�లు �కుం� చర�లు �సు���.

10 ��య�అ��క� �లర�� ఏ��ట�� (2020) Green Climate Change Fund ��� UNFCCC
సమర�మంతం� అమలు �� ప��వరణ ప�ర�ణ��ం��.

ల��ం -14: �� వనరుల ప�ర�ణ, జలచ�ల సంర�ణ (SDG -14: Life Below Water – Conserve and
sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development)

సు��రవృ��� సము��లు, మ�సము��లు, �పలను ��డటం��టు �ద ���� ���లను, యువకుల
�ధలను ��డటం� స�న�జ����� అ�వృ�����.

2025 ��� �పల ర�ణ �సం���చర�లు �సు���.

2020 ��� �ర��ంత ర�ణ జర��.

సము��ల�లు���� �రూ��ం��. ��� ����య సహ�రం �ం�ం�ం��.

అ�కం� �పలు పట�డం ఆ��. �� �సం ����య ����� అ�వృ�����.

��య, అంత���యసూ��లను సముద��పల�, �ర��ం��� సంబం�ం� క�సం 10 �త��అమలు
���.

IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) �పలు ప���షయం� స���లను �యం��ం��.



SIDS, LDC ఇతర అ�వృ����లకు Maritime Technology � అం�ం��.

�న��లర�ను ��డుతూ�����ట�ను �స��ం��.

సము��ల ర�ణ �సం UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) అమలు���.

2020 ��� అంత���యఒప�ం�లను అనుస�ం� అంతరం�క �పల అ�వృ��, �డు భూముల అ�వృ��
�ద�న� అమలు ���.

ల��ం -15: �వ��ధ� ప�ర�ణ, భూతల ప��వరణ వ�వస�ల సంర�ణ (SDG -15: Life on Land – Protect,
restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)

2020 ��� అడ�ల న���త ఆ��. న������ంచడం, �క�లను �ంచడం ���.

సు��రవృ����గం� పర��ల ప��వరణ వ�వస�ను ����.

�వ��ధ� న���� ఆ��. అ��ధం� అంత�ం����వ���� ����. ���సం అత�వసర చర�లు
�సు���.

జను�పర�న వనరులను అ�వృ������� అంద� ల���సం���.

వృ�, జంతు���� ����. జంతు �టను ���ం�, అక�మ ర��ను ఆ��.

�ద���� త��ం��.

�వ��ధ� ర�ణ �సం �ధులను �క�ం��.

అడ�ల�జ�న�ం�సం స�న వనరులను స�క�ం��.

ర�త జంతు�ల �టను ���ం��.

ల��ం -16: �ం���పన, అ��� అంతం, బల�న సంస�ల ఏ��టు (SDG -16: Peace, Justice and Strong
Institutions – Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)

సు��ర అ�వృ���సం�ంతపర�న స���త సం�లు అంద�� ��యం క��ం��.

�ల�ల ర�ణ �సం చర�లు �సు�వడం��టు అక�మ ర�ణ ఆ��.

అంద�� ��య, అంత���య������యం ���.

2030 ��� అక�మ ర��ఆ��. �ం��ం�న ఆసు�లను �బట�డం��టు అ��ర�ల ��లను
�రూ��ం��.

�రదర�కత గల సంస�ల అ�వృ��జర��.

��న �ర�యం� స���త�గ��మ�ం �ం��.



2030 ��� జన�లు 100 �తం న�దు ���.

ప�జలంద�� ��థ�క ��చ� క��ం��, ఇ���య, అంత���యఒప�ం�లను అనుస�ం� ఉం��.

�చ�� ర�త చ��లు , ���లు అ�వృ�����.

ల��ం -17: సు����వృ��� ప�జల�గ��మ�ం (SDG -17: Partnerships for the Goals – Strengthen
the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development)

అ�వృ���ందుతున� ���� వనరుల �కరణ, పను�ఆ���� �ం��.

ఓ�ఏ (ODA – Official Development Assistance)ను అ�వృ���ం�న ��లు అమలు �సూ��ర� �ం�
�ందుతున� ��లకు 0.7�తం ����, �నుకబ�న ��లకు 0.15-0.20 �తం ���� ఖరు����.

అ�వృ���ందుతున� ��ల �సం బహ�ళ వనరులను �ప���.

అ�కం� అ��ల��న (HIPC – Highly Indebted Poor Countries) �ద ��లను అ��ల�రం నుం�
ర�ం��.

�నుకబ�న ���� �ం��కతను అ�వృ�����.

ప�పంచ ��లమధ���ం�యసంబం�లు�రుగుప���. �ం��కతను ఇ�� �చు����.

ప��వరణ ర�ణకు సంబం�ం�న స�����, ప��వరణ ర�ణ�ం��కతను సభ� ��లు పంచు���.

�ద ���� ���ల���ం�, STI (Science Technology & Innovation)� �ం� ప�యత�ం���.

సు��రవృ���సం ప�పంచ ��లమధ����సహ���� అ�వృ�����.

2020 ��� �ద ��ల ఎగుమతులు �ం�ంతలు ���.

���� ������ అమలు���. పను� ర�త, �� ర�త �������ం� �నుకబ�న ��ల
ఎగుమతుల అడ�ంకులు �ల�ం��.

ప�పంచ సూ�ల ఆ��క ��ర���� �ం��.

సు��ర వృ���సం�ం��న ����� (Coherence Policy ) అమలు���.

ఒక�శం మ�క ���� �ర�సూ��ద���� �రూ��ం��. సు��రవృ��� ��లు పరస�రం సహక�ంచు���.

అ�వృ���ందుతున� ��ల సు��ర వృ���సం, �త��ం��కత, ��ణ�తను సమకూరు����.

సు��రవృ��� ప�భుత�, ���టు, స�చ�ంద సంస�ల�గ��మ�ం �ర��.

2020 ��� �ద, ��ప ���� ఎ�ం� �ంగ, వయసు�, ����లు �కుం� ప�� ఒక��� సు��ర ఫ�లు
ల�ం��.

2030 ��� ��లు స�న �����ం��. �� సు��రవృ��� కూ�న ���� అ�వృ���సు���. అం�
ఆ����వృ��, ప��వరణం �ండు క�� ప���ం��.


