IDEAS UNLEASHED, 3रें आवर्तन
आय.सी.जी.-गोवा ववद्यापीठ ननबंद सर्त 2018
स्थायी ववकास ध्येयां गांठप – गोंयच्या मुखावेल ं आव्हानां
प्रस्र्ावना

स्थायी विकास ध्येयाां (स्था.वि. ध्ये .) िा सस्टै य्नेबल डिव्हे लपमें ट गोल्स (एस ्.िी.जी.)म्हळ्यार,

गरीबी ना नपयत करपाक, पथ्
ृ िी िाांचोिपाक, पथ्
ृ िीिेले हाांगाचे सगलेच लोक शाांतत तशेंच

समद्ध
ृ ीभोगांक शकतले हाची खात्री करपाखातीर सक्रीय जािपाचो एक िैश्विक उलो जािन आसा. 2015
सालाांत ज्या सहस्रक विकास ध्येयाांचो कालािधी सोंपलो त्याच ध्येयाांच्या सफलतायेर आनी
मयाादाांचेर तीां आधारून आसात. ह्या एस ्.िी.जीां.चें िैशशव्य

म्हळ्यार तीां अशा एका अभतपिा

परामशााचे (सल्लो-मसलतीचे) प्रककयेंतल्यान प्रकटलीां, श्जचे िरिीां चचाा, िाटाघाटी करून एक स्थायी
(ततगपाजोगी)विकासाची िाट स्िीकारपा खातीर सांसारभरचीां राष्ट्रीय सरकाराां आनी लाखाांनी
नागरीक एकठाांय आयले. शेकीां, 17 ध्येयाां िें चचल्लीां (कृपा करून एस ्.िी.जी. चो पोस्टर पळिचो)आनी
ताांचेमदीां हिामान बदल, अचथाक विशमताय आनी स्थायी उपभोग अशा काांय मुखेल क्षेत्राांचोआस्पाि
जालो, जीां सहस्रक विकास ध्येयाांतलीां भायर उररल्लीां.

सांयक्
ु त राष्ट्र सांघाच्या 193 िाांगिी राष्ट्राांनी सिासाधारण सभेच्या शशखर बसकेंत, सप्टें बर 2015त
स्िीकाररल्ल्या आनी 1 जानेिारी, 2016 ददसा कायााश्वित जाल्ल्या स्थायी विकासाच्या 2030

अजेंिाचो िाांटो आशशल्ल्या 169 उदिष्ट्टाांक जोडिल्ल्यो ह्यो 17 एस ्.िी.जी. जािन आसात. हीां उदिवटाां,

त्या 17 मोखीांक 2030 मेरेन सुस्पवट पररणामाां िटे न व्हरचे खातीर आसात. दे खन, दे ख ददिांची

जाल्यार, मोख 1 हातांत, तीव्र गरीबीचें तनदाालन आनी गरीबीांत श्जयेिपी लोकाांचो आांकिो कमीांत कमी
अदाान तरी उणो करपाचें उदिवट आस्पािता. तेच परीन, मोख 5 खाला, बायलाां विरुद्ध जािपी दहांसा ना
करपाचें उदिवट आसा.
एस ्.डी.जी. आनी भारर्
हीां स्थायी विकास ध्येयाां (एस ्.िी.जी.) साकार करपाखातीर भारतान आपली खर बाांददलकी

उक्तायल्या. प्रधानमांत्री नरें द्र मोदी हाांणीां तशेंच िररवठ आनी मख
ु ेल सरकारी अचधकाऱ्ाांनी विविध

बसकाांनी आनी हे र प्रसांगाांचरे केल्ल्या साबार भौशशक विधानाांतल्यान हें स्पष्ट्ट जाता. ’सबका साथ
सबका विकास’ (म्हळ्यार, सगल्याां साांगाता सगल्याांची उदरगत) ह्या उतराांतल्यान व्यक्त जािपी
भारताच्यो राष्ट्रीय विकास मोखी एस ्.िी.जी. िाांगिा जस्
ु ताजस्
ु त एकरूप जातात. िािटी अथािेिस्था
आशशल्लो एक विशाल, दाट्ट लोकसांख्येचो दे श म्हण भारत एस ्.िी.जीां.चें िैश्विक यश तनधााररत करपाांत
दब
ु ािा विणें एक म्हत्िाची भशमका तनभायतलो.
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एस ्.िी.जीां.चें समवियन करपाचें काम नननर् आयोगा किेन सोंपतयल्लें आसा. विांगि-विांगि एस ्.िी.जी.
आनी ताांचीां उदिवटाां

कशे तरे न सगल्या सांबांदीत समाश्जक येिजणाां िाांगिा जुळटात हाचें

दस्तािेजीकरण (िोक्युमेवटे शन) तो आयोग करता. हाचे परस, अदीक म्हळ्यार दर एका उदिवटा खातीर

आयोगान प्रमुख आनी आदारददणीां मांत्रालयाां िें चन कािल्याांत. अथीक, समाश्जक आनी पयाािरणीय

अचधक्षेत्राां मजगतीां एस ्.िी.जी. च्या आांतरसांबांदाचेर तनतत आयोगान अचक भर ददला. म्हणचेच, एका
िा अदीक एस ्.िी.जीां.च्या येस िा अपेसाचो पररणाम हे र स्थायी विकास ध्येयाांक (एस ्.िी.जीां.क)
प्रभािीत करता.

सद्द्या तरी, एस.िी.जी.प्राप्त करपाक भारत फाटीां पिला. एस.िी.जी. विशीांच्या िािराांत, सांिसार
भरच्या 157 राष्ट्राांमदीां फाटल्या िसाा ताचो क्रमाांक 116िो आशशल्लो. पण तेच िाांगिा,लक्षाांत
घेिपाजोगी गजाल म्हळ्यार, राष्ट्रीय िाटा आनी आांतरााष्ट्रीय तुलना ह्यो दोनय गजाली भारतीय
िस्तुश्स्थतीचें खरें चचत्र प्रगटायनात. हाचें कारण म्हळ्यार, एक सांघराज्य जािन आशशल्लो भारत हो
एक विशाल, अतत लोकसांख्येचो, विविधाांगी दे श जािन आसा. आनी दे खन, राष्ट्रीय सरकार ककतें

करता (िा करना) हाचे ियल्यान उण्या प्रमाणाांत, आनी राज्य सरकाराां ककतें करतात (िा करनात)
हाचे ियल्यान अदीक प्रमाणाांत, चिशे अथीक,समाजीक आनी हे र तत्सम पररणाम तनधाारीत जातात.
एस.िी.जीां.खाला िें चन काडिल्लीां साबार क्षेत्राां- हातुांतलीां दोनच नाांिाां साांगचीां जाल्यार , भलायकी आनी
शशक्षण-राज्य सरकाराांच्या थेट तनयांत्रणाखाला आसात. हाचो पररणाम म्हळ्यार, एस.िी.जी.साध्य

करपा पासत भारताांतल्या राज्याांनी केल्लो विकास असमतोल आसा; काांय राज्याां बरो विकास साधत
आसात, जाल्यार हे र काांय राज्याां तशें करीनात. ह्याच विशशवट कारणाक लागन, भारताांतल्या
राज्याांक, राज्य पातळे र एस.िी.जी.चें थळािें करण करून, मुखेल विकास आव्हानाां हाताळचे खातीर
सांयुक्त राष्ट्र सांघ मदत करता. विविध राष्ट्रीय थरािेल्यो येिजण्यो-दे खीक, स्िच्छ भारत- ज्यो

एस.िी.जी.चें ममाथळ आसात, ताांचें रे खाांकन करपाक तनतत आयोग लेगीत राज्य सरकाराां साांगाता
लाांगीांच्यान िािरु ता. एस.िी.जीां. परु तें पळे ल्यार, भारताच्या प्रगतीची चािी राज्य सरकाराांकिेन

आसा, कारण "लोकाांक प्राथशमकताय ददिप" आनी "कोणच मागास उरचो ना" हाांची खात्री करून घेिप,
हें करपा खातीर ताांचें स्थान सिोत्तम आसा.
एस.डी.जी. आनी गोवा
एस.िी.जी.चो िाांटो आशशल्ल्या समाजीक दशाकाांच्या विविध पैलांच्या आदाराचेर गोंय भारतीय
राज्याांमदल्या मुखेल राज्याांमदीां आस्पािता. तरीप लेगीत, चचांतेचीां साबार क्षेत्राां आसात. दे खीक,
जशेंजशें

अदीक शहरीकरण जािन, गोंय आपलीां भौततक सांसाधनाां िाियता, तशीांतशीां असल्या

"विकासा"च्या पयाािरणीय शावितायेचेर जायत्या आांगाांनी प्रवनचचवहाां उबीां जायत आसात. तशेंच,
पयाटन (उिेग) आसनय,आधुतनकताय आनी विकास ह्यो जुांिळ्यो प्रकक्रया िल्हयतना (चालीक

लायतना)"भायल्याां"िाांगिचें गोंयचें नातें व्याशमश्र (घुस्पािणें) आसा. दे खन, 2030 मेरेन एस.िी.जी
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साध्य करतलें जाल्यार, गोंयाांक आपले मुखार आशशल्ल्या आव्हानाांक फुिो करप आिवयक
आसा,कारण चचांतेचीां पोरणीां तशेंच निीां क्षेत्राां तें वहयकारूांक शकना.
ननबंधाचे ववशय

आय. सी. जी. आनी गोिा विविविद्यालय हाांच्या जोिपालिान, गोंयाांतल्या म्हाविद्यालयीन तशेंच

विविविद्यालयीन विद्याथ्याां खातीर आयोजीत जािपी आयडडयाज अनल श्ड (पासमेकळ्यो कल्पना

) ह्या तनांबांद सतीचें हें ततसरें िसक
ुा ी आितान आसा. पयलें 2014 िसाा आनी दस
ु रें 2016 िसाा
आयोजीत जाल्लीां. ह्या आितानाचो विशय -शाश्वर् ववकास ध्येयां (एस.डी.जी.) प्राप्र् करप:

गोंयांमुखावेल ं आव्हानां- अथापुराय आनी गोंयाांकिेन तीव्रतायेन सम्बद्ध आसा.

आमी गोंय राज्यभराांतल्या विद्याथ्याांक स्थायी (ततगपाजोग्या) विकासाच्या विशयाक शभिन,ह्यो
मोखी साध्य करपाांत गोंयचे मुखार आशशल्लीां मुखेल आव्हानाां उजिािा हािन, ताांची चचाा करून,
व्यिहाया (प्रत्यक्ष लाग पिपी) शशफारशी करचे पासत, आमांत्रीत करतात.

1. एस.िी.जी.साध्य करपाांत आशशल्ल्या मयाादाांक सांबोधीत करचेपासत राज्य सरकाराां आनी नागरी
समाज खांयचीय पािलाां मारूांक शकतात?
2.ह्या सांबांधान, राज्य सरकाराां आनी नागरी समाज -खाजगी क्षेत्र आनी विशेशता व्यापार समहकसली भशमका आपणािांक शकतात, खास करून हें लक्षाांत घेिन की मुळाांत एस.िी.जी.च अशे एके
परामशाक (सल्लो-मसलतीचे)प्रकक्रयेंतल्यान उदे ल्यात श्जचे

िरिीां

राष्ट्रीय सरकाराां आनी

सांिसारभरचे लाखाांनी नागरीक आस्पाविल्ले आसात?
वें चीक संदभत:
1.द गाडिायन-https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations
2.सस्टै नेबल डिव्हे लपमें ट नोलेज प्लेटफोमा
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
3. युनायटे ि नेशवस डिव्हे लपमें ट प्रोग्रेम-सस्टै नेबल डिव्हे लपमें ट गोल्स
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-developmentgoals.html.
पासमेकळ्यो कल्पना, 3रें सांपादन
आय. सी. जी. – गोिा विविविद्यालय तनबांध स्पधाा 2018.
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