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ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ೆ

• ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀಡಿರುವ ಸುಸ್ಥಿರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು 17 ವಿವಿಧ
ಗುರಿಗಳನ್ುಲ ೨೦೩೦ರೆೊಳಗೆ
ಸಾಧಿಸಲು ೧೯೩ದೆೀಶಗಳು ಸಹಿ
ಹಾಕಿರುತ್ತವೆ
• ಕಿಿಯಾಯೀಜನ್ನೆ 169 ಉದೆದೀಶಿತ್
ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ುಲ ಸಾಧಿಸಲು
ಜನ್(ಪೀಪಲ್), ಗಿಹ(ಪ್ಾಾನ್ನಟ್
ೆ ),
ಶಾಂತಿ(ಪೀಸ್),
ಸಮೃದ್ಿತೆ(ಪ್ಾಿಸಾಾರಿಟಿ) ಮತ್ುತ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವ(ಪ್ಾರ್ಟನ್ರಿಿಪ್) ಎಂಬ
ಐದ್ು ತ್ತ್ವಗಳನ್ುಲ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.
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ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ-2030

2016ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 17 ಗುರಿಗಳಿಗೆ
ರ್ರತೆಯೋಕ ಗುರಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು ರಚಿಸ್ಥದೆ. ಅದರಂತೆ ೬೦೦ ಸ ಚಾಯಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮುನೆ ುೋಟ ೨೦೩೦
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2030ರವರೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಸುಗಮ ಕಾಯಪನಿವಪಹಣೆಗಾಗಿ, ಹಾಗ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಮತುು
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಪದರ್ಶಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮತುು ಸಮನ್ಿಯ
ಸಮಿತಿ ಹಾಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಪದರ್ಶಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟಟದ ಸ್ಥಟೋರಿಂ್  ಸಮಿತಿಯನ್ುು ರಚಿಸ್ಥದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮತುು ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕನಾಪಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಪಕರಮ (ಕೆಡಿಪಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿೋತಿ ಆಯೋಗದ 100
ಆದಯತೆಯ ಸ ಚಕಗಳನ್ುು ರ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲಾಗುತಿುದೆ
12

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕಾಯಾಟಚರಣೆ

• ನಜತಿ ಆೋಜಗ ಪ್ಿತಿ ವರ್ಷವು ಎಸ್ಡಿಜಿ ಇಂಡಿಯಾಯ ಇಂಡಕ್ಸ್ ವನ್ುು ಪ್ಿಕಟಿಸಲಯಗುತ್ತದ.
• ಕೆಯಷಟಕ ರಯನಯ ೨೦೧೯ರ ವರದ್ಧಯಂತ ೬ೆಜ ಸ್ಯಿನ್ವನ್ುು ಪ್ಡದ್ಧರುತ್ತದ.
• ಕಜರಳ, ಹರಿಯಾಯಣ, ತ್ಮಿಳುೆಯಡು, ತಲಂಗಯಣ ಹಯಗೂ ಆಂಧ್ಿಪ್ಿದಜಶ ಈ ರಯನಯಗಳು
ನ್ಮಗಂತ್ಲೂ ಮಜಲಮಟಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವ.
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ಎಸ್ಡಿ ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡ ಕ್ಸ್ ಕನಾಾಟಕ 2019
ಗ ುಂಪು

ಮ ುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ
(65-99)

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿಗಳ
ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 3: ಉತ್ತಮ ಆರೂೋಗಯ ಮತ್ ತ ಯೋಗ್ೋಮ

ಅುಂಕ
69

ಸ್ಥಿನ
3

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 4: ಗ ಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ

76

6

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 7: ಕೈಗೆಟ್ ಕ ವ ಹಥಗೂ ಸವಚಛವಥದ ಂುಂನನ

77

6

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 8 ಗೌರವಯ ತ್ ದ ಡಿಮೆ ಮತ್ ತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ

72

2

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 10 ಅಸಮಥನತೆಗಳ ಂಳಿಕ

68

8

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 15 ಭೂಮಿ ಮೆೋಲ್ಲನ ಜೋವಜಥಲ

88

10

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 16 ಶಥುಂತಿ, ನ್ಥಯಯ ಮತ್ ತ ಸದೃಢ ಸುಂಸ್ಥಿಗಳ

74

9

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 13 ಹವಥಮಥನ ಕರಮ

71

1

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 12 ಜವಥಬ್ಥಾರಿಯ ತ್ ಬಳಕ ಮತ್ ತ ಉಪಾಥನದ

72

4

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 6 ಶ ದಿ ನೋರ ಮತ್ ತ ೈಮಿಲಯ

88

6

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 14 ಜಲ ಜೋವರಥಶಿ

65

1

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 1 ಬಡತ್ನ ಮ ಕತ

49

13

ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 2 ಹಸ್ಥವು ಮ ಕತ

37

15

42

7

40
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ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 11 ಸ ಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳ ಮತ್ ತ ಸಮ ದಥಯಗಳ

48

12

ಒಟ್ ಟ ಅುಂಕಿ

66

6

ಸ್ಥನ ಮಥಡಬೆೋಕಿರ ವ (0- ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 5 ಲ್ಲುಂಗ ಸಮಥನತೆ
49)
ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ ರಿ 9 ಕೈಗಥರಿಕ, ನ್ಥವೋನಯತೆ ಮತ್ ತ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿ
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31 ಕ್ಡಿಮೆ ಸೊಚಾಯಂಕ್ಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ್ನೆಗೆ ಪಿಮುಖ ಕಿಿಯಾ ಯೀಜನ್ನೆಗಳು
•

ಸಾವಿರ ಜಿೋವಂತ ಜ್ನ್ನ್ಗಳಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಇರುವೃ 24 ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವೃನ್ುನ (ಐ.ಎಂ.ಆರ್)10ಕ್ ೆ ಇಳಿಸುವೃುದು.
• ತಾಯಿಯ ಮರಣ ದರವೃನ್ುನ (ಎಂಎಂಆರ್) ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜಿೋವೃಂತ ಜನ್ನ್ಗಳಿಗ (2019) 97 ರಿಂದ 50 ಕ್ ೆ
ಇಳಿಸುವೃುದು.
• 1000 ಜಿೋವೃಂತ ಜನ್ನ್ಗಳಿಗ ಐದು ವೃರ್ಾದ್ಳಗಿನ್ ಮಕೆಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವೃನ್ುನ (2019) 32 ರಿಂದ 25ಕ್ ೆ
ಇಳಿಸುವೃುದು.
• 2020ರಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನ ಯ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಸುುತ 76 ಲಕ್ಷ ಬಡ ಕುಟಂಬಗಳಿಂದ 1.15 ಕ್ ್ೋಟಿ ಬಡ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ ವಿಸುರಿಸುವುದು.

• ಆಯುಷ್ ಕಾಯಪಕರಮ ಮ ಲಕ ರ್ೂವಪ ಆರೆೈಕೆ ಮತುು ರೆ ೋಗ ತಡೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮ ಡಿಸುವುದು.
• 10,000 ಜನ್ರಿಗ ಈಗಿರುವೃ (2019) 72 ವ ೈದಯರು, ದಾ್ಯರು ಮತುು ಶುಶರರರ್ಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯ ಯಯನ್ುನ 88ಕ್ ೆ
ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು.
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ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗ ಕಾಮಿಪಕ ಕೌಶಲಯ ಸುಧಾರಣೆ
• ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಯನ್ುನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವೃವೃರ ದರವೃನ್ುನ (2019) ಶ ೋಕಡ 26.18 ರಿಂದ ಶರನ್ಯಕ್ ೆ ಇಳಿಸುವೃುದು.

• ವಿಶ ೋರ್ ಸಾಮರ್ಥಯಾ ಉಳಳ ಮಕೆಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ದ ್ರಕುವೃ ಪ್ರಮಾಣವೃನ್ುನ (2019) ಶ ೋಕಡ 62.81 ರಿಂದ ಶ ೋಕಡ 100ಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಚಿಸ್ಥ ಅವೃರಿಗ
ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸರಲಭ್ಯಗಳು ದ ್ರಕುವೃಂತ ಕರಮವಹಿಸುವುದು.

• ಹೆ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯು ರ್ರತಿಪಾದ್ಧಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೃದತಿುಪ್ರತ ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ುು ವಿಸುರಿಸುವುದು.
• ಆತಾನಿಭ್ಾರ್ ಯೋಜನ ಯ ಮ ಲಕ ಸಾವಪಜ್ನಿಕ ಮತುು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿದಲ್ಲಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೋಗಯ ಮತುು ಕೌಶಲಯ ವಲಯಗಳನ್ುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ಡಿಸಲು ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸ್ಥನ್ ಕೆ ರತೆಗಳನ್ುು ರ್ೂರೆೈಸುವುದು.
• ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಸಕರಣೆ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ುು ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸ್ಥ ನಿರುದ ್ಯೋಗ ದರವೃನ್ುನ (2019) ಶ ೋಕಡ 4.8 ರಿಂದ ಶ ೋಕಡ 1ಕಿೆಂತಲ್ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವೃುದು.
• ಕಾಮಿಪಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರದ ಪ್ರಮಾಣವೃನ್ುನ ಶ ೋಕಡ 51.6 ರಿಂದ ಶ ೋಕಡ 100ಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು.

• ವೃಲಸ ನ ್ೋಂದಣಿ ಮತುು ವಿಸುರಣ ಕ್ಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ್ೋಂದಾಯಿಸದ ೋ ಇರುವ 22 ಲಕ್ಷ ಕಟಟಡ ಕಾಮಿಪಕರಿಗೆ ಕಡಾಾಯ ನೆ ಂದಣೆ
ಮತುು ಸ ಕುವಾದ ಮ ಲಸೌಕಯಪ ನಿೋಡುವುದು.
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ಆತಮ ನಿರ್ಪರ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಾಗ ಉದೆ ಯೋಗ
• ಆಹಾರ ಬುಟ್ಟಟಯ ವೆೈವಿಧಿಯೋಕರಣದ ಮ ಲಕ, ಮಹಿಳ ಯರು ಮತುು ಮಕೆಳಲ್ಲಿ 47% ಅಪ್ರಷ್ಠಿಕಕತ ಯನ್ುನ ಇಳಿಸುವೃುದು.
• ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಾರಮಿೋಣ ಉದೆ ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯಿದೆ (ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ)ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಬ್
ಕ್ಾರ್ಡಾ ಹ ್ೋಲಡಸ್ಾ ಈಗ ಇರುವೃ ಸಂಖ್ಯ ಯಯನ್ುನ ಶ ೋಕಡ 85.2 ಅನ್ುನ (2018-19) ಶ ೋಕಡ 100ಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು.

• 2018-19ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹ ಕ್ ಟೋರಿಗ ಇರುವೃ 1731 ಕ್ .ಜಿ/ಹ . ಭ್ತು ಮತುು ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತಾಾದನ ಯನ್ುನ ಪ್ರತಿ ಹ ಕ್ ಟೋರಿಗ
5033.34 ಕ್ .ಜಿ.ಗ ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು

• ಸಮಗರ ಕೃಷ್ಟ್ ವಯವಸೆಿಯನ್ುು(ಐಎಫ್ಎಸ್) ರ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ 2019ರಲ್ಲಿ ಇರುವೃ ಪ್ರತಿ ಕ್ಾರ್ಮಾಕರ ಒಟುಟ
ಮರಲಯವೃಧ್ಾಕ ಸಾಮರ್ಥಯಾವೃನ್ುನ 0.54 ರಿಂದ 1.36ಗ ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು.

• 42 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟರಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹವಾನಿಂತಿರತ(ಕೆ ೋಲ್ಡಾ ಸೆ ಟೋರೆೋಜ್) ದಾಸಾುನ್ು ವಯವಸೆಿಯನ್ುು 44 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟರಕ್ಗಳಿಗೆ
ವಿಸುರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಾಮಾರ್ಥಯದ ಮಾರುಕಟ್ ಟಯನ್ುನ ಸಾಿಪಿಸುವೃುದು.

• ಸಮಾಜ್ದ ಅಂಚಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ವಗಪಗಳ ಆದಾಯವನ್ುು ಹೆಚಿಿಸುವ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ುು ಉತೆುೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗ ಕಲಾಯಣ
ಕನಾಪಟಕವನ್ುು ಕೆೋಂದ್ಧರೋಕರಿಸ್ಥದಂತೆ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ಪ್ಾರದ ೋಶಿಕ ಅಸಮಾನ್ತ ಯನ್ುನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವೃುದು.
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ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನ್ತೆ ಗುರಿ ಸಾಧ್ನೆ
• ಮಹಿಳ ಯರ ಕ್ ಲಸದ ಭಾಗವೃಹಿಸುವಿಕ್ ಯನ್ುನ ಈಗಿರುವೃ (2019) ಶ ೋಕಡ 20.4 ರಿಂದ (ಎಲ್ಎಫ್ಪಿಆರ್) ಶ ೋಕಡ
100ಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು.
• ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಸ ಚಾಯಂಕವನ್ುು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕದಷ್ಠಿಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳ ಯರ ಭ್್ ಮಾಲ್ಲೋಕತವವೃನ್ುನ ಪ್ರಸುುತ
1.2% ರಿಂದ 50% ಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಚಿಸುವೃುದು.
• ಮಹಿಳೆಯರು (ಲಕ್ಷಕೆಕ 42) ಮತುು ಹೆಣುು ಮಕಕಳ (ಲಕ್ಷಕೆಕ 62) ಮೋಲೆ ನ್ಡೆಯುತಿುರುವ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳನ್ುನ
ಶರನ್ಯಕ್ ೆ ಇಳಿಸುವೃುದು.
• ಲೆೈಂಗಿಕ ಅರ್ರಾಧ್ ರ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಯರ್ಪವಾಗದೆೋ ಇರುವ ರ್ರಕರಣಗಳ ದರವನ್ುು ಶ ೋಕಡ
86.8 ರಿಂದ ಶರನ್ಯಕ್ ೆ ಇಳಿಸುವೃುದು.
• ಹ ಣುು ಮಕೆಳ ಮೆೋಲ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗ ಶಿಕ್ ಯಾಗುವೃ ದರವೃನ್ುನ ಶ ೋಕಡ ೨ ರಿಂದ 100 ಹೆಚಿಿಸುವುದು.

• ಕೌಶಲಯ ತರಬೆೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಶ ೋಕಡ 33 ರಿಂದ ಶ ೋಕಡ 50ಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಿಳ
ಮಾಡುವೃುದು.
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ಸಿಚಿ ರ್ರಿಸರ ಹಾಗ ಇಂಧ್ನ್ ಶಕ್ತು ಬಳಕೆ
• ತಾಯಜಯ ಸಂಕರಣ ಯನ್ುನ ಶ ೋಕಡ 41 ರಿಂದ ಶ ೋಕಡ 100ಕ್ ೆ ಹೆಚಿಿಸುವುದು..

• ಉತಪತಿುಯಾಗುವ ತಾಯಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆಯ ರ್ರಮಾಣವನ್ುು ಶೆೋಕಡ 0.05 (2019) ರಿಂದ ಶೆೋಕಡ 1ಕೆಕ ಹೆಚಿಿಸುವುದು.

• ಕರಾವಳಿ ರ್ರದೆೋಶದ ನಿೋರಿನ್ ಗುಣಮಟಟವನ್ುು (2019) 48 ರಿಂದ 80ಕೆಕ ಹೆಚಿಿಸುವುದು.

• ಎಲ ಕಿಿಕ್ಸ ವಾಹನ್ಗಳ ಸಂಶ ರೋಧ್ನ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಬಪನ್ ಹೆ ರಸೆ ರುವಿಕೆಯನ್ುು ಕಡಿಮ
ಮಾಡುವುದು.
• ಇಂಧ್ನ್ ದಕ್ಷತೆಯ ಉರ್ಕರಣಗಳು / ಬೆಳಕ್ತನ್ ಬಳಕೆಯನ್ುು ಉತೆುೋಜಿಸುವುದು.

• ರ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೋಜ್ನೆಯಲ್ಲಿ(ಪಿಎಂಎವೆೈ) ವೃಸತಿಯನ್ುನ ಶ ೋಕಡ 26.27 ನಿಂದ ಶ ೋಕಡ 100ಕ್ ೆ
ಪ್ೂರ ೈಸುವೃುದು.
• ಮ ಲ ಸೌಕಪಯಗಳನ್ುು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮ ಲಕ 2030ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಕನಾಪಟಕವನ್ುು ಕ್ ್ಳಚ ೋಪ್ರದ ೋಶ್ಂದ
ಮುಕುವಾಗಿಸುವೃುದು.
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೨೦೨೦-೨೧ರ ಆಯವಯಯದ ವಿಶಿಜರ್ಣ
• ರೂ. 2.38 ಲಕ್ಷ್ಕೂಜಟಿಗಳ್ಬಜಟ್ನ್ಲ್ಲಿ್40 ಇಲಯಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಟುಟ 1800
ಯೀಜನ್ನೆಗಳಿವೆ.
• ಅದರಲ್ಲಿ್1000 ಯೀಜನ್ನೆಗಳು ರೊ.10 ಕೆೊೀಟಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಇದುು,
2925 ಕೂಜಟಿ ಅನ್ುದಯನ್ ನಗಧಿಯಾಯಗದ.
• ಈ ಕಳಕಂಡಂತ ವಿವಿಧ್ ಯೀಜನ್ನೆಗಳ ಕೆೊಿೀಢಿಕ್ರಣದ್ಧಂದ್ ಉಳಿತಯಯ ಸ್ಯಧ್ಯವಿದ
• 1. ಒಂದಜ್ರಿಜತಿಯ್ಉದುಜಶಗಳು ಇದುರ ಸಮಿಜಕರಿಸುವುದು.
• 2. ಯಾಯವುದಜ್ಪ್ರಿಣಯಮ್ಬಜರುವುದ್ಧಲಿದ್ಧದುರ ಕೈಬಡುವುದು
20

2020-21ನ ೋ ಸಾಲ್ಲನ್ ಆಯವೃಯಯದ ಯೋಜನ ಗಳ ಸಂಖ್ಯ ಯ
ಅನ್ುದಯನ್ದ ಹಂಚಿಕ
ಒಂದು ಕೂಜಟಿಗಂತ್ ಕಡಿಮಯಿರುವ
ೋಜನೆಗಳು
ಒಂದು ಕೂಜಟಿಯಿಂದ 10 ಕೂಜಟಿ ವರಗನ್
ಅನ್ುದಯನ್ದ ೋಜನೆಗಳು
10 ಕೂಜಟಿಯಿಂದ 100 ಕೂಜಟಿಗಳ ವರಗನ್
ಅನ್ುದಯನ್ದ ೋಜನೆಗಳು
100 ಕೂಜಟಿಗಳಿಗಂತ್ ಹಚ್ುು ಅನ್ುದಯನ್ವಿರುವ
ೋಜನೆಗಳು
ಒರ್ುು ಯೀಜನ್ನೆಗಳು

ೋಜನೆಗಳ
ಸಂಖಯ

ಒಟುಟ ೋಜನೆಗಳಿಗ
ಶಜಕಡಯ(%)

ಅನ್ುದಯನ್
(ರೂ.ಕೂಜಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಒಟುಟ ಅನ್ುದಯನ್ಕೆ
ಶಜಕಡಯ(%)

368

19.75%

156.13

0.07%

616

33.06%

2768.88

1.32%

612

32.85%

23072.34

11.01%

267

14.33%

183564.60

87.59%

1863

209561.96*

* ಅಂತ್ರ್ ಲಕೆ ವಗಯಷವಣ / ಋಣಮಜಲುಸುತವಯರಿ ಹೂರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ಥ
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2020 – 2030ರ ಕಯಯಕ ದಶಕದ ಘೂಜರ್ಣ
• ಗೂಜಲ್್ಕಮಿಟಿಗಳು್ಸುಮಯರು್10 ಲಕ್ಷ್ ಕೆೊೀಟಿಗಳ ಬಜಟ್ಅನ್ುು್10 ವರ್ಷಗಳವರಗ್(2020-21 ರಿಂದ್2029-30) ಶಿಫಯರಸು್ಮಯಡಿದಯುರ.
• 2020-21ೆಜ್ಸ್ಯಲ್ಲಗ್40 ಇಲಯಖಗಳಲ್ಲಿ್ಸುಮಯರು್400 ೋಜನೆಗಳನ್ುು್ಒಳಗೂಂಡಂತ್ರೂ.71,457.46 ಕೂಜಟಿಗಳಿಗ್ಪ್ಿಸ್ಯತಪಿಸ್ಥದುು್ಆದರ, ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕಯಾಯದ್ಅನ್ುದಯನ್್ರೂ.59,499.79 ಕೂಜಟಿಗಳು್ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಯಟರ, ರೊ.11,957.67 ಕೆೊೀಟಿಗಳಷ್ಟ್ುು ಕೆೊರತೆ ರರುತ್ತದೆ
• ಆದುದರಿಂದ, ೨೦೨೧-೨೨ ರಿಂದ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನ್ನೆ (SDP) ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಾ ಹೆೊಸ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನ್ನೆಯನ್ುಲ ಯೀಜನ್ನಾ ಇಲಯಖಯ್
ಮೂಲಕ್ವಿವಿಧ್್ಇಲಯಖ/ ೋಜನೆಗಳಿಗ್ಅನ್ುದಯನ್್ಹಂಚಿಕ್ಮಯಡಬಹುದಯಗದ.

• gÁdå vÀAiÀiÁj¹gÀÄ 600 ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw, vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
gÁdå ªÀÄlÖzÀಲ್ಲಿ ¥Àæw wAUÀ¼ÄÀ ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁಡಬಜಕು D ªÀÄÆ®PÀ gÁµÀÖçzÀಲ್ಲಿ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ½¸À ಬೆೋಕು
• ಯ. ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ ತಯಾರಿಸ್ಥದ ಸ್ಥ.ಎಸ್. ಆರ್ ಮಾಯಚ್ ರ್ಮೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಾಿಟ್ ಫಾರಂ ಚಾಲನೆ ಗೆ ಳಿಸುವುದು
• ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಮಿೋಕರಣಕಾಕಗಿ ಸಚ್ಚವೃರ ಗುಂಪ್ು ರಚಿಸುವುದು.
• ರ್ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯುವೃಪಿೋಳಿಗ ಗ ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ. ಬಗ ೆ ಅರಿವೃು ಮ ಡಿಸುವುದು
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ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಮುನೆ ುೋಟ ೨೦೩೦
ಕಿರಯಾಯೋಜನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವೃ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ವೃಂದನ ಗಳು
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