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भारतातील असमानता अहवाल 2022 
• या अहवालात आरोग्य, शिक्षण, घरगुती वैशिष्ट्ये आशण कामगार बाजारपेठ या के्षत्ाांमधील असमानतेची माशहती 

सांकशलत करण्यात आली आहे. 

• या के्षत्ातील असमानता लोकसांखे्यला अशधक असुरशक्षत बनवते आशण बहुआयामी दाररद्र्यात ढकलली जाते. 

• देिातील शवशवध वांशचताांच्या पररसांस्थेला आकार देणारे सववसमावेिक शवशे्लषण (presenting a comprehensive 

analysis that shapes the ecosystem of various deprivation in the country) सादर करून या 

अहवालातशवषमतेवर लक्ष कें शित करण्यात आले असून (stretches the narrative on inequality), त्याचा थेट 

पररणाम लोकसांखे्यच्या कल्याणावर आशण एकूण वाढीवर होतो. 

अहवालाचे भाग (Parts of the Report) 

• The report consists of two parts – Economic Facets and Socio-Economic Manifestations, 

which looks at five key areas that influence the nature and experience of inequality. 

अहवालात दोन भाग आहेत -  

• 1. आशथवक पैलू (Economic Facets) 

• 2. सामाशजक-आशथवक अशिव्यक्ती (Socio-Economic Manifestations)  

तसेच समानतेच्या स्वरूपावर प्रभाव टाकणारी काही मुख्य के्षते्र सुद्धा ददलेली आहेत ती खालील प्रमाणे: 

1. उत्पन्न शवतरण  

2. श्रशमक बाजाराची गशतिीलता (labour market dynamics) 

3. आरोग्य 

4. शिक्षण 

5. घरगुती वैशिष्ट्ये (household characteristics) 

अहवाल कशावर आधाररत आहे? (Report is Based on) 

• हा अहवाल पीररयशिक लेबर फोसव सरे्व्ह (PLFS), नॅिनल फॅशमली अँि हेल्थ सरे्व्ह (NFHS) आशण युनायटेि 

इन्फॉमेिन शसस्टम फॉर एजु्यकेिन प्लसच्या शवशवध फेऱयाांमधून शमळवलेल्या िेटावर आधाररत आहे. 

• प्रते्यक प्रकरण सद्यस्स्थती, शचांतेचे के्षत्, पायािूत सुशवधाांच्या क्षमतेच्या दृष्टीने यि आशण अपयि आशण िेवटी 

असमानतेवर होणारा पररणाम स्पष्ट करण्यासाठी समशपवत आहे. 

अहवालातील प्रमुख मुदे्द (Key Highlights of the Report) 

संपत्तीचे एकत्रीकरण (Wealth Concentration) 

• शहरी िागात 44.4% सांपत्ती एकाग्रता (Urban areas have a 44.4% wealth concentration) सवावत 

जास्त स्वां टाइलमधे्य (highest quintile) 20%) आहे, ज्याच्या तुलनेत ग्रामीण िागात अल्प प्रमाणात 7.1% 

एकाग्रता आहे (compared to a meager 7.1% concentration in rural areas) 

बेरोजगारीचा दर: 

• िारताचा बेरोजगारीचा दर 4.8% (2019-20) आहे आशण कामगार लोकसांखे्यचे प्रमाण 46.8% आहे. 

• 2019-20 मधे्य, शवशवध रोजगार शे्रणी ांमधे्य, सवावशधक टके्कवारी स्वयांरोजगार कामगार (45.78%), त्यानांतर शनयशमत 

पगारदार कामगार (33.5%) आशण प्रासांशगक कामगार (casual worker) (20.71%) होते. 

• सवावत कमी उत्पन्न शे्रणी ांमधे्य स्वयांरोजगार करणाऱ याांचा वाटा देखील सवावत जास्त आहे. 

आरोग्य पायाभूत सुदवधा: 
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• आरोग्य पायािूत सुशवधाांच्या के्षत्ात, ग्रामीण िागावर लक्ष्य कें शित करून पायािूत सुशवधाांची क्षमता वाढवण्यात 

लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. 

• 2005 मधे्य िारतातील एकूण 1,72,608 आरोग्य कें िाांपैकी 2020 मधे्य एकूण 1,85,505 आरोग्य कें िे आहेत. 

• राजस्थान, गुजरात, महाराष्टर , मध्य प्रदेि, ताशमळनािू आशण चांदीगि सारख्या राजे्य आशण कें ििाशसत प्रदेिाांनी 2005 

ते 2020 दरम्यान आरोग्य कें िाांमधे्य (उपकें िे, प्राथशमक आरोग्य कें िे आशण सामुदाशयक आरोग्य कें िे याांचा समावेि 

आहे) लक्षणीय वाढ केली आहे. 

घरगुती पररस्थिती: 

• 2019-20 पयंत, 95% िाळाांमधे्य िाळेच्या आवारात कायविील िौचालयाची सुशवधा आहेत(95.9% कायविील मुलाांची 

िौचालये आशण 96.9% कायविील मुली ांची िौचालये). 

• 80.16% िाळाांमधे्य गोवा, ताशमळनािू, चांदीगि, शदल्ली, दादरा आशण नगर हवेली आशण दमण आशण दीव, लक्षद्वीप 

आशण पुिुचेरी याांसारख्या राजे्य आशण कें ििाशसत प्रदेिाांसह कायावत्मक वीज कनेक्शन आहेत. 

• नॅिनल फॅशमली हेल्थ सरे्व्ह-5 (2019-21) नुसार, 97% घराांमधे्य वीज पोहोचली आहे, 70% लोकाांना स्वच्छतेची सुशवधा 

सुधारली आहे आशण 96% लोकाांना शपण्याचे सुरशक्षत पाणी उपलब्ध आहे. 

दशक्षण: 

• 2018-19 आशण 2019-20 दरम्यान प्राथशमक, उच्च प्राथशमक, माध्यशमक आशण उच्च माध्यशमक येथे एकूण नोांदणी 

प्रमाण देखील वाढले आहे. 

आरोग्य: 

• NFHS-4 (2015-16) आशण NFHS-5 (2019-21) च्या शनकालाांवरून असे शदसून आले आहे की 2015-16 मधे्य 

पशहल्या शतमाहीत 58.6% मशहलाांनी प्रसूतीपूवव तपासणी केली होती, जी 2019-21 पयंत 70% पयंत वाढली आहे. . 

• 78% स्ियाांना प्रसूतीनांतर दोन शदवसाांत िॉक्टर शकां वा सहाय्यक नसवकिून प्रसूतीनांतरची काळजी शमळाली आशण 

79.1% मुलाांना प्रसूतीनांतर दोन शदवसाांत प्रसूतीनांतरची काळजी शमळाली. 

• तथाशप, जास्त वजन, कमी वजन आशण अिक्तपणा (शविेषत: लहान मुले, शकिोरवयीन मुली आशण गरोदर स्िया) 

च्या सांदिावत पौशष्टकतेची कमतरता या मोठ्या शचांतेचे के्षत् आहेत ज्याकिे त्वररत लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

• याव्यशतररक्त, कमी आरोग्य कर्व्हरेज, ज्यामुळे स्खिातून जास्त खचव होतो, याचा थेट गररबीच्या घटनाांवर पररणाम 

होतो. 

काय आहेत अहवालातील दशफारशी? 

• वगावची माशहती प्रदान करणारे उत्पन्नाचे सॅ्लब तयार करणे (Creating income slabs that provide class 

information) 

• साववशत्क मूलिूत उत्पन्न स्थाशपत करणे 

• रोजगार शनशमवती, शविेषत: शिक्षणाच्या उच्च स्तराांमधे्य आशण सामाशजक सांरक्षण योजनाांसाठी बजेट वाढशवणे. 

• सुधारणेची रणनीती आखण्याची, सामाशजक प्रगतीसाठी आशण सामाशयक समृद्धीसाठी रोिमॅप तयार करण्याची गरज 

आहे. 
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